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Marzão

, homem tombem máo, epcrverfo^
CoutoTom.UI,PaL A co-'
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como todos os Turcos o são. Efte com to-

dos os mais ufando de fuás naturezas , af-

íim avexáram , maltrataram , e perfeguíram

aos naturaes , e moradores daquella Cidade ,

afFrontando-os em fuás mulheres , e filhas

,

que de não poderem já foíFrer mais, trata-

ram de facudir do pefcoço tão pezado ju-

go , e izenrarem-fe de tão tyrannica fervi-

dão ; e pêra iíTo fe cartearam em muito fe-

gredo com Alibem Soleimão , Rey de Cam-
phar feu vizinho

,
promettendo-lhe entrada

dentro na Cidade , e de o levantarem por

feu Rey. Por tal modo trataram efte nego-

cio, que lhe deo ElRey orelhas, e lançou

mão dos cumprimentos. E ordenado antre el-

les o modo que fe havia de ter , depois de

tudo aílentado ,
partio ElRey de Camphar

com mil hom.ens do feu Reyno
,
que dei-

xou entregue a feu filho mais velho , levan-

do comfigo dous que tinha mais ; hum le-

gitimo , moço de treze , ou quatorze annos

;

e outro baílardo de vinte e dous , homem
mui formofo. e bem difpoíio , e de muito

bom entendimento ; e tal ordem teve na jor-

nada ,
que chegou de noite a Adem, e foi 1

demandar a porta por onde havia de entrar ^

a Cidade, onde já. os conjurados o eipera-

vam ,
que o mettêram dentro fem ferem fen-

tidos. E logo commettêram o Çaílello , que

foi entrado a poucos golpes , e mortos os

que
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que nelle eftavam de guarnição , e cativos
vinte e íiuco Turcos , os mais deiles bom-
bardeiros

, ficando fcnhor do Caílello.

O Baxá Marzao tanto que íentio o re-

boliço, a,)untou os Turcos, que feriam per-
to de quinhentos, e fe fez forte eu) feus Pa-
ços

, porque nao fabia o que aquilJo era
^

eaili eíleve até amanhecer. ElRey deCam-
phar, que eftava no Caílello, paíTada a noi-
te

, fe poz em ordem pêra ir dar batalha
ao Baxá

, porque já fabia que cftava forte
nos Paços, mandando-lhe diante hum reca-
do , em que lhe fazia a faber , como fora
chamado dos moradores daqueija Cidade pê-
ra feu Rey

, que fe quizeíTe
, que fe viíTem

ambos em campo
, e que fe averiguaíTe a-

quelle negocio por armas em huma batalha
campal

,
que eílava preíles pêra iíFo. E que

fe também jjie quizclTe largar aquella Cida-
de

, que era fua
, que elle lhe dava licença

pêra fe poder fahir delia livremente com fuás
mulheres, filhos, armas, e tudo ornais que
comíigo pudeifem levar.

Dado eíle recado ao Baxá , como elle
e todos eílavam medrofos , aííentáram dei-
xar a Cidade , como logo fizeram , levando
cada hum o que pode', ficando ElRey de
Camphar fenhor de tudo, e havido de to-
dos os naturaes por Rey. E logo mandou
fortificar a Cidade , e proveo os paíTos

, e
A ii ba-
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baluartes de gente de guarnição ,

porque
bem entendco que os Turcos náo eram ho-

mens
, que diílimulavam com afFrontas. O

Baxá Marzão com todos os íeus fe foram
metter em huma fortaleza

,
que eftava pêra

o certão
,
quaíi oito léguas , donde fahia to-

. dos os dias a dar viíta á Cidade , occupan-

do-lhe os campos todos, e tomando-lhe os

paíTos do certão , pêra que lhe não pudef-

fem entrar mantimentos , no que lhe deo
grande trabalho. Vendo ElRey que daquel-

la maneira ficava arrifcado a huma deíavcn-

tura , e fome , chamou a confelho os mo-
radores de Adem , e praticou com elles o
modo que fe podia ter pêra os Turcos os

não inquietarem , nem porem de cerco
,
por-

que hia já fentindo a falta de tudo.

E praticando fobre iílo , foram, os mais

de parecer , que mandaíTem a Ormuz a pe-

dir foccorro aos Portuguezes , e que fe lhes

prometteílb a fortaleza
,
pêra com feu fa-

vor , c protecção ficarem feguros dos Tur-
cos. E que cnire tanto mandaífe recado' a

feu filho , que ficava em Camphar, que a-

juntaíFe toda a gente que pudeíTe , e foíTe

cercar a fortaleza dos Turcos , e trabalhaf-

fe pela tomar
,
primeiro que foíTem foccor-

ridos de Baçord. Pareceo-lhe a ElRey mui-

to bem aquelle coníeiho, e com muita pref-

fa efcreveo a feu filho , que ajuntaíTe três

mil
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mil homens , e foíTe cercar os Turcos , e

fe náo levantaíTe de febre aquella fortaleza

fem lha tomar ; e juntamente defpedio hu-

ma terrada com cartas ao Capitão de Or-

muz , em que lhe pedia o mandaíTe íoccor-

rer , offerecendo-lhe os partidos que diíle-

mos da fortaleza da Cidade , e Alfandega

delia.

O Príncipe de Camphar em lhe dando
as cartas dopai, ajuntou logo três mil ho-

mens muito l3em negociados , e foi com el-

les marchando pêra a fortaleza , em que os

Turcos eftavam
,

que tendo avifo de fua

ida , fe recolheram dentro , e fe fortificaram.

O Príncipe lhe poz cerco ; mas por fer man-
cebo , e pouco experimentado , deixou de to-

mar a fortaleza nos primeiros dias. Os que

levavam o recado pêra Ormuz , foram to-

mar Caxém pêra fazerem agua ; e fabendo

aquelle Rey como hiam bufcar os Portugue-

zes pêra líie entregarem a Cidade de Adem ,

como era grande inimigo dos Turcos
,
por

ferem aborrecidos de todos , e era muito ami-

go dos Portuguezes , defpedio logo trezen-

tos Fartaquins em foccorro de Adem , man-
dando oíFerecer a EIRey de Camphar tudo

o que mais houve íTe mifrcr até os Portugue-

zes chegarem. Eiies chegaram em poucos
dias a'quella Cidade ,.onde foram mui bem
recebidos de EIRey, e póílos nos m.ais im-

9 por-
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portantes , e principaes paíTos , e baluartes

pêra fua defensão.

A terrada que liia pêra Ormuz, entrou

em breves dias do Cabo de Refolgate pcra

dentro no mez de Outubro paíTado , e alli

encontrou D, Paio de Noronha
, que anda-

va por Capitão mor daquelle Eílreito com
doze navios de remo. E fabendo do Embai-
xador de ElRey de CampJiar ao que hia a

Ormuz 5 defpedio huma das fuftas da íua

Armada em fua companhia , com cartas ao

Capitão D. Manoel de Lima , em que lhe

pedia por mercê
,
que fe elle não havia de

ir em peflba ãquelle negocio , lhe déíTe li-

cença pêra o fazer com aquella Armada que
trazia. Chegado eíle recado a Ormuz

,
pa-

receo-lhe ao Capitão eíle negocio duvidofo,

e houve que não poderia ElRey de Cam-
phar fuftentar-fe contra os Turcos

, porque

eílava certo acudir-Ihe foccorro de Bacorá

;

e que fe fe metteffe cabedal naquella jorna-

da 5 eílava arrifcado a fer de nenhum effiíi-

to: pelo que logo defpedio o Embaixador
de ElRey , e a fuíla de D. Paio , a quem
efcreveo

,
que foífe em companhia do Em-

baixador de Adem , em dous navios quaes

elle efcoIheíTe , e os mais deixaíTe em guar-

da daquelle Eílreiro ; e que fe achaíTe ain-

da EÍRey de Camphar naquella Cidade
,
que

fe metteíTe dentro com íincoenta homens ,

^ Dor-
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porque eíTes bailavam pêra fc defender dos

Turcos 5 em quanto lhe náo hia mais foc-

corro ; e que lhe defpediíTe logo recado pê-

ra Ihé mandar gente , e navios ; e quando
não

5
que fe tornaíTe pêra aquelle Eftreito.

Dado efte recado a D. Paio de Noro-
nha , logo fe partio pêra Adem na galeota

em que andava, que fe chamava Santa Ifa-

bel , em que levava quarenta foidados efco-

Ihidos ; e outro navio , de que era Capitão

Pêro Fernandes de Carvalho com trinta. Os
Cavalleiros conhecidos que D. Paio efco-

Iheo pêra efta jornada foram
, João de Al-

boquerque , António da Rocha , Francifco

Vieira , Diogo Corrêa , António de Figuei^

redo , António Cornejo , que ainda hoje vi-

ve em Chaui , de quem foubemos a mor par-

tes deitas coufas , Pêro Cornejo feu irmão,
Chriftovão das Neves , Martim Gralho ,

Francifco Rodrigues , e outros. E dando á

vela pêra Adem em companhia do Embai-
xador , foram correndo a cofta de Arábia

,

tomando todas as angras , enceadas , e ba-

ilias
5
por onde encontraram algumas gel-

vas 5 e terradas de Mouros da outra coíla

de Barborá , Zeilá , Mete ,
que tomaram

,

humas vafias , outras com feus recheios
,

fugindo-Ihes pêra a terra todos , fomente

três que fe cativaram. E chegando á forta-

leza de Dofar , entrando a bahia ^ lhe ati-

ra-
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ráram muitas bombardadas ; e achando fur-

ta huma náo carregada de cifas , lhe puzc-

ram o fogo
,
que ardeo braviílimamente ; e

huma ferrada que fe foi abicar a terra , a

foram tirar a poder de efpingardadas , e af-

faílando-a pêra fora , armaram nella huma
forca , em que enforcaram os três Mouros

,

que tomaram nas terradas atrás , e outros

alguns que acharam na náo ; e depois puze-

ram fogo á terrada á viíla da fortaleza.

Partidos dalli chegaram a Xaél , cujo Rey
foi fempre amigo dos Portuguezcs , e eftava

fora em campo contra o Rey de Caxém ,

querendo fabido que tinham de Adem man-
dado chamar os Portuguezes pêra lhe entre-

garem aquella Cidade , receando-fe dclles

,

deixou recado na fortaleza
,
que fe por alli

paíTaífe Armada Portugueza , aproveitem de

tudo o neceíTario , fazendo da neceííidade

virtude ; porque já que vinham íer feus vi-»

zinhos
,
queria começar a grangear fua ami-

zade. Os Regedores da fortaleza tanto que

viram as fuílas em feu porto , mandaram vi-

íitar D, Paio com hum preíente de coufas

da terra , e agua em abundância , oíFerecen-

do-Ihe o de que mais tivefle neceííidade. Dom
Paio pela que tinha acceitou tudo , detendo^

le alíi aquelle dia , e ao outro tornou a con-^

tinuar feu caminho, e foram tomar o por-»-

to de Berrumá antes de Adérn , donde par--

H ti-
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tiram á meia noite , e foram tomar de ma-

drugada a bahia daquella Cidade , onde íiir-

gíram. Foram logo dadas a EJRey novas,

que eram chegadas fuílas dós Portuguezes

,

com o que toda a Cidade íe alvoroçou , e

defpedio peíloas principaes de íua caía
, pê-

ra que foíTem deíembarcar o Capitão , a

quem mandou os parabéns de fua vinda , e

muito refreíco de carneiros
,
galiinhas, e de

outras coufas que havia na terra.

D. Paio fe negociou logo , e defembar-

cou com fó quatro homens que efcolheo , e

na praia achou alguns cavallos , mui bem
concertados , e acubertados pêra fua peíToa. E
cavalgando em hum , os mais levou diante

de íi 5 e os foldados derredor q\çIIq , e en-

trou em cafa de ElRey
,
que o reccbeo com

muita honra , deitando-lhc aos hombros íiu-

ma formofa Xamata
,
que são huns pannos

de feda , e algodão lavrados de ouro
,
que

aquelles Reys coílumam a trazer por capas
,

e he a mòr honra que podem fazer a huma
peflba grande

,
quando a querem muito íeC--

lejar , e honrar. Alli logo praticaram fobre

as coufas daquella Cidade , dizcndo-lhe, que
era de ElRey de Portugal , eque* como fua

lha entregava
,

pêra tratar de fua fortifica^

ção , e defensão. E por ferem horas de jan-

tar, o mandou agazalhar em humas cafas

,

que pêra iíTo tinha defpejadas , e fe lhe deo

to-
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todo o neceíTario. Aqui eíleve D. Paio até

noite, que fe recolheo ao feu navio ,e ao
outro dia defembarcou com toda a gente

das furtas porta em armas
, que ainda que

tão pouca , luftrava muito , e foi ver EIRey
que o levou pela mão , e lhe foi a mortrar

o muro 5 e fortificação da Cidade da banda
do certão 5 entrando nos baluartes, em que
crtavam os dous filhos

,
que receberam Dom

Paio com muita honra. Alli deixou em com-
panhia do legitimo Pêro Fernandes de Car-

valho com dez foldados , e com o baftardo

António de Figueiredo com outros tantos

,

e os outros repartio poreftancias mais peri-

goías : com irto ficaram os naturaes mais def-

cançados
,
por defcarregarem fobre os noC-

fos todo o trabalho da fortificação , e vigia.

CAPITULO II.

jye como D, Paio de Noronha defpedio re*

cado ao Governador D. 'João de Cafiro :

e de como EIRey de Camphar foi foccor^

rer o filho ,
que tinha os Turcos cerca^

dos : e do que mais fuccedeo.

ANtre as coufas que D. Paio de Noro-
nha tratou com EIRey , das primeiras

foi ,
que devia mandar Embaixador ao Go-

vernador a dar-lhe conta do que era paíía-

do j e pedir-lhe foccorro
,
porque elle de-

ter-
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terminava de mandar hum n-avio com reca-

do 5 de como ficava naquella Cidade. A El-

Rey pareceo bem aquelle confelho , e man-
dou logo embarcar hum feu cunhado , ir-

mão de fua mulher , no navio S. Francif-

co , em que tinha ido Pêro Fernandes de

Carvalho, de que D. Paio de Noronha deo

a Capitania a Diogo Corrêa , e por elle el*

crevéram ambos ao Governador todas as

coufas fuccedidas até eniao
,

pedindo-lhe ,

que lhe mandaíTe gente , e munições pêra fe-

gurança daquella Cidade ,
que ficava a de-

voção , e lerviço de ElRey de Portugal
,

dando ElRey a feu cunhado todos os feus

poderes pêra tudo o que affentaíTe com o
Governador.

Eíle navio fe fez á vela três dias depois

de D. Paio chegar áquella Cidade , e de fua

jornada adiante daremos razão
,
porque he

neceílario continuarmos com o Príncipe de

Camphar, que eílava fobre a fortaleza dos
Turcos.

Eík Príncipe fehouveião floxo ncíle ne-

gocio, pela pouca experiência que tinha das

coufas da guerra
,
que deo atrevimento aos

Turcos pêra lhe fahirem algufnas vezes , e

dar-lhes alguns aílaltos com perda , e aífron-

ta fua , do que o pai foi logo avifado ; e

receando que a pouca difciplina militar do
filho déíTe occaíião aos Turcos pêra o des-

b4-
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báratarern de todo , determinou de lhe foc-

,

correr. E porque tinha a Cidade de Adem
fegura em poder dos Portuguezes

, quiz el-
]

le em peíToa acudir áquelle negocio prime.i-

ro ,
que vieíle a maior mal. Difto deo con-

ta a D. Paio, pedindo lhe, que em quanto
elle hia ioccorrer feu filho

,
quizeííe tomar

aquella Cidade em fua guarda com os dous
filhos que nella deixava , e com os trezen-

tos Fartaquins que lhe vieram de foccorro
,

porque fe elle nao foffe averiguar aquelle

negocio , nunca teria fim
,
que como dle lá

chegaíTe enviaria íeu filho
;

que lhe pedia

muito
,
que tanto que tiveíTe novas de fua

chegada , o fofi^e efperar á porta da Cida-

de , e o levaíTe pela mao até o metter em
lua eftancia , e lhe déíTe alguns Portuguezes

pêra fua guarda. Ifto lhe pedio parece, por

fegurar o filho que havia de fer o herdei-

ro , porque devia de fe recear dos outros

filhos. Pedindo mais a D. Paio
,
que fe el-

le morreíle naquella demanda , o fízeíTe logo

alevanrar por Rey. D. Paio diiTe
, que o fer-

viria em tudo como lhe mandava.

ElRey fe defpedio delle , levando dous

mil homens cfomfigo , e no caminho encon-

trou o filho que fe hia recolhendo, por nao

poder aturar os aíTaltos dos Turcos , em
que lhe mataram muita gente. E fabendo o'

que era paííado ^ ficou enfadadiífimo , e apai-

xo-
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:conando-fe contra o filho , não lhe queren-

do cfcutar razoes , loinando-lhe a gente que

trazia , lhe mandou ,
que fe foíTe pêra Adem ,

e que nao entraííe na Cidade fem o Capi-

tão dos Portuguezcs o ir bufcar , e o levar

pela mão até o pôr na fua eílancia j e que

não fizeiíe fenão o que lhe elle mandaííe.

Deipedido o Príncipe, foi ElRey mar-

chando pêra a fortaleza dos Turcos , e o
Príncipe pêra Adem. Aquella noite que fe

ElRey partio , fe recolhco D. Paio de No-
ronha nos Paços com alguns Porruguezes ,

e toda a noite ouviram por toda a Cidade

grande revolta , e muitos gritos, e alaridos,

e ar.dar a gente pelas ruas de huma parte

pêra a outra , o que embaraçou muito os

noíTos
,
por não fabercm o que aquillo era,

e toda a noite eíliveram com as armas nas

mãos na mor confusão , e temor que podia

fer. Tanto que amanheceo , não fazendo

D. Paio difcurfo , nem coníideraçao algu-

ma 5 e í"em mandar faber o que aquillo era
,

fe íahio dos Paços , e fe foi embarcar na fua

galeota , e delia mandou recado a Pêro Fer-

nandes de Carvalho , e aos mais que cita-

vam nas eílancias
,
que fe recolhcíTcm , co-

mo fizeram. líio lentíram os filhos de El-

Rey muito
, porque eílavam com elles fe-

guros 5 e defcançados.

Ao outro dia chegou á porta da Cida-

de
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de o filho mais velho de EIRey , e não
quiz entrar dentro , fenao pela ordem que
feu pai lhe tinha dado

; pelo que mandou
recado a D. Paio de Noronha , de como era

chegado
,
pedindo-lhe o folie recolher na

Cidade
,
porque não podia entrar nella fem

elle , por aíTim lho ter íeu pai mandado.
D. Paio fe lhe mandou efcufar com fe fin-

gir mal difpofto , mandando-lhe dizer
,
que

mui bem podia entrar na Cidade
,
pois era

fua. Sobre iíto tornou o Princípe a lhe man-
dar dizer

,
que todavia ellc não havia de

trafpaflar os mandados de feu pai , nem ha-

via de entrar fem elle ; e fobre ifto corre-

ram recados de parte a parte por quatro ve-

zes, fem D. Paio querer defembarcar. Ven-
do o Principe aquillo , entrou na Cidade , e

fe foi metrer na eftancia do pai com feus

criados , e apaniguados. Tanto que anoiíe-

ceo , mandou D. Paio a António de Figuei-

redo , e a Pêro Fernandes de Carvalho com
os foldados de fua companhia

,
que fe fof-

fem pêra a eftancia do Principe , e que tan-

to que foíTe manha, logo fe recolheílem ao
navio , onde elle fe deixou ficar. Ift(

tinuando muitos dias , fem D. Paio

barcar nelles, com ter cada dia mu;

cados do Principe , e com alguns Cavallei-

ros honrados de fua companhia lhe fazerem

algumas lembranças de fua honra , derermi-

nan-
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nando efperar alli no mar recado do Gover-

nador
5
porque houve por fem dúvida que

lhe fariam trairão.

CAPITULO III.

De como ElRey de Camphar commetteo os

Turcos : e de como foi morto em hum af^

falto , e os Turcos foram cercar a Cida-

de de Jdém : e do mais que lhe aconteceo.

ELRey de Camphar tanto que fe apar-

tou do filho , como diííemos no Capi-

tulo atrás , foi marchando pêra a fortaleza

dos Turcos
,
que logo foram avifados de fua

ida 5 e eftavam recolhidos nella. E chegan-

do ElRey a ella , lhe poz cerco á roda , e

a commetteo com muita determinação por

alguns dias , havendo fempre mortes , e da-

ninos de ambas as partes. ElRey como era

muito animofo , e" bom cavalleiro , deter-

minou de averiguar aquelle negocio depreJp-

fa , e mandou pêra eílc eíFeito fazer muitas

efcadas
5
pêra metter todo o cabedal naquel-

le derradeiro aíTalto. E tendo tudo preíles,

commetteo a fortaleza com grande fúria , e

animo , rodeando-a de efcadas , e commet-
tendo os Camphares a fubida mui animofa-

mente \ mas todavia como o haviam com
Turcos , homens tão experimentados na guer-

ra , c tão curfados nos trabalhos ^ cuílou-

Ihes
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lhes muitas mortes , e feridas , mas não fem
damno feu, ElRey de Camphar andava ani-

mando os feus , fazendo-os lubir , e acudin-

do ás partes mais neceíTarias ; e em fim tan-

to trabalhou, que cavalgaram os feus o mu-
ro , travando-fe em fima huma afpera bata-

lha. Mas quiz a ventura dos Turcos^ que

fe áéíí^Q huma efpingardada em EIRcy de

Camphar , de que cahio logo morto. Os feus

tanto que o viram aíllm
,

perdendo o ani-

mo , tornaram a alargar os lugares que ti-

nham ganhado , e fe recolheram a feu ar-

raial com bem de damno. E fem tratar mais

de Adem , foram logo caminhando pêra Cam-
phar , fem lhes lembrar que deixavam o íèu

Príncipe naquella Cidade
;

porque eílavam

certo irem os Turcos com eíla vitoria a cer-

callo , ficando tao defcoraçoados
,
que nem

mandaram avifar o Príncipe , nem trataram

de mais
,
que de fegurarem fuás vidas.

As novas da morte de ElRey , ou hu-

ma fama furda delia, chegou a Adem , fem
fe faber como , nem por onde , e aílim che-

garam ás orelhas do Príncipe
,
que as en-

cubrio o melhor que pode
,
porque receou

que os Portugnezes o defamparaíTe , e que

todos os da Cidade fe levanta íTem contra el-

Je. Náo deixou de chegar a D. Paio de No-
ronha hum rumor defte negocio , com que

fe embaraçou , e mandou perguntar ao Prin-

ci-
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cipe ,
que novas tinha de ElRey feu pai ,

elle lhe mandou dizer
,
que muito boas ; e

todavia indo-fe ellas declarando mais , lhe

tornou a mandar dizer ,
que íe era verda-

de que ElRey era morto, lho não negaíTe ,

porque foubeíTe certo ,
que fe tal fizeíTe

,
que

le iria. Vendo-fe o Príncipe apertado , lhe

mandou dizer em fegredo a verdade de tu-

do , e que por lhe parecer aílim neceíTario

,

e por os léus fenao alterarem, o tinha cn-

cuberto , e que iíTo havia elle também de

fazer, por nao darem animo aos naturaes pê-

ra tratarem alguma alteração
,
porque o tem-

po não eftava pêra nojos , nem pêra defcon-

fianças.

lílo fez algum abalo em D. Paio de No-
ronha ; mas já lhe era neceíTario efperar re-

cado do Governador , como lhe tinha efcri-

to. Os Turcos tanto que viram o arraial dos
inimigos levantado , mandando-os eípiar ^

fabendo de certo que fe hiam pêra Cam-
phar , foi o feu alvoroço grande

,
porque

bem entenderam que em Adem havia de ha-

ver alguma mudança com as novas da mor-
te de ElRey , e algims defconcertos antre

os filhos ; e nao querendo perder tão boa
occaíião , foram logo pôr cerco á Cidade,
amanhecendo hum dia fobre ella. D. Paio

de Noronha foi avifado difto , e mandou
dizer ao Príncipe , que a primeira coufa que

Couto. Tom. IIL P. iL B ha-
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havia de fazer , era mandar arrecadar em
boa prizão aos vinte e finco Turcos

,
que

ferviam de bombardeiros , ainda que pêra

mais fegurança , era melhor mandrir-lhes cor-

tar as cabeças pelos não vigiarem. O Prín-

cipe os mandou logo metter em huma for-

te mafmorra , e a chave delia mandou en-

tregar a Pêro Fernandes de Carvalho.

Os Turcos começaram a dar muitos , e

mui contínuos aíTaltos á Cidade , ainda que
não tinham altilheria , mas tinham muitos

,

e mui groíTos mofquetoes
,

que afleílavam

fobre pontaietes , amparados com huma ro-

cha que eftava perto , donde os defparavam

nos muros , e baluartes , com que derriba-

vam muitos ; e da banda da praia de baixa

mar faziam o mefmo. A todos eftes rebates

acudiam Pêro Fernandes de Carvalho , e An-
tónio de Figueiredo com feus foldados ,

que
fuftentavam o pezo todo , rebatendo os ini-

migos , e animando aos naturaes. O Prínci-

pe 5 e feus irmãos moílráram fempre muito

grande animo
, pelejando , e animando os

ièus nas eílancias em que eftavam. D. Paio

de Noronha a alguns aíTaltos que houve a-

preíTados , fahio a terra , e acudio a elles

,

mas paíTados tornou-fe a embarcar. Os Tur-
cos

5
que eram homens que fe não dcfcuida-

vam de coufa alguma , tiveram algumas in-

•telligencias com alguns dos naturaes ,
qu#

guar-
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guardavam algumas eftancias
,

peitando-os

grandemente pêra lhe darem entrada ; e de

tai maneira trataram eftas coufas
,
que as le-

varam ao cabo , concertando de em hum
dia limitado llies darem de noite entrada

,

como fizeram. E pêra divertirem os noíTos ,

commettêram o baluarte do Príncipe , em
que eílava Pêro Fernandes de Carvalho

,

com grandes gritas , e eftrondos. E eftando

a coufa embaraçada na briga , deram os na-

turaes entrada a Marzam
,
que com duzen-

tos e fincoenta Turcos foi meti ido dentro na
Cidade por huma porta , fem os fentir al-

guém , e deixou-fe ficar da banda de den-
tro , ou porque fenao atreveo a entrar , ou
por efperar pela manhã

,
porque era já no

quarto d'alva.

Na eflancia do Príncipe íè pelejava com
muito valor , laborando a efpingardaría dos
noíTos 5 com que derribaram alguns Turcos.

A manhã vinha já efclarecendo , e os Ca-
pitães Turcos

,
que eftavam no aflalto , não

fabiam o que era acontecido a Marzam ,

porque não íentiam revolta na Cidade , o
que os embaraçou muito. Os que eílavam

dentro foram fentidos , e correo logo hu-

ma voz pelas eftancias
,
que eram Turcos

entrados na Cidade , a que acudiram alguns

Fartaquíns peraaquella parte, por onde di-

riam que eftavam. Na eflancia do Príncipe

B ii foi
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foi fentlda a confusão , fem fe faber coufa al-

guma j e fahindo-fe Pantaleao da Maia pê-

ra ir ver o que era , foi ajuntando alguns

Fartaquins , e chegando áqueiía parte, que
vio os Turcos dentro

, que começavam a

arrebentar ( porque já efclarecia a manha )

não defmaiou , nem moftrou fraqueza , an-

tes com muito animo renietteo com elíes
,

bradando ^ox Sant-IagOj ecom iílo os em-
baraçou de feição , que os deteve , fendo

mui bem ajudado de fmcocnta , ou feílenta

Fartaquins
,
que pelejaram valorofamente.

Pantalcão da Maia apertou tanto com ellcs ,

que. os fez outra vez acuar, e tornar ao lu-

gar em que dantes eflavam
,
pcndo-fe ds ef-

pingardadas com elles , não defparando ti-

ro que não mataíTe algum. As novas diílo

correram logo por toda a Cidade , a que
acudio Fero Fernandes de Carvalho com al-

guns Portuguezes
,
pedindo ao Principe

, que

fe não buliíTe de fua eftancia \ e ajuntando

toda a gente que pelo caminho achou , foi

correndo aquella parte , onde achou Panta-

leao da Maia ás efpingardadas com os Tur-
cos 5 e dando nelles com grande fúria , os fo-

ram levando , matando daquelíe primeiro

ímpeto oitenta , e os mais fe deitaram pe-

los m.uros abaixo fobre as rochas
,
que da-

quella parte havia , em que fe alguns efpe-

daçáram, íicando-lhes alli fuás armas ^quç
os
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osFartaquins recolheram, que ainda que to*

dos pelejaram nefte trance muito valoroia-

mente, todavia a honra , e gloria defta vi-

toria lè deve a Pantaleão da Maia ,
porque

ellc foi a única occafião delia. Os Turcos ,

que eftavam no aOalto , tendo as novas do

que tinha acontecido ao Baxá Marzam , fe

recolheram muito triftes pêra fuás tendas i e

tanto que foi noite , levantaram o campo , e

le foram metter na fortaleza , onde primei-

ro ellavam com mais de cento menos.

Tanto que ao outro dia amanheceo ,
que

os noíTos tiveram rebate de ferem os inimi-

gos recolhidos , diíTe Pêro Fernandes de Car-

valho ao Príncipe , que fíhiíTe ao campo , e

feguiífe os inimigos
,

que hiam desbarata-

dos , que eftava certa a vitoria. O Príncipe

o fez aílim 5 levando todos os Portuguezes

,

e foi mais de huma légua fem os poder en-

contrar. E voltando , chegou ao arraial dos

Turcos , onde acharam muitos mortos , e al-

guns feridos tão mal
, que os não puderam

levar. O Príncipe mandou pôr a tudo o fo-

go 5 em que fe tudo confumio. D. Paio de

Noronha
, que eílava embarcado , mandou

viíitar o Príncipe, e dardhe os parabéns da

vitoria, e dizer-lhe, que os Turcos que eC-

tavam prezos lhes mandaíTe logo cortar as

cabeças
,
porque não fícalíe daquella gente

,

que era perverfa , algum vivo, O Príncipe

o
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o fez Jogo aíllm , mandando-os marar , e
lançar no fogo , que andava no exercito , e

íe recollieo á Cidade , onde mandou caíli*

gar alguns culpados na entrada dos Turcos.
Ao outro dia fahio D. Paio a terra , e

foi viíitar o Principe , e lhe diíTe
, que de-

via mandar recado aCamphar a fazer gtn-
te, pêra ir commetter a fortaleza dos Tur-
cos , e acaballos de deílruir de todo , e lan-

çallos fora daquellas terras
,
porque com o

medo que levavam , náo haviam de efperar.

Ao Principe pareceo bem aquelle confelho,
e mandou hum criado feu em huma embar-
cação pequena, e ligeira , e com elle hum
foldado , chamado Francifco Vieira

, pêra
fazer dar preíTa áquelle negocio , ficando o
Principe provendo na guarda , e defensão da
Cidade

,
que tudo carregava fobre os nof-

fos.

CAPITULO IV.

J)o recado
,
que o Governador D. João de

Cafiro teve de Adem : e de como mandou
feu filho D. Álvaro de Cafiro de foccor-

ro : e das galés dos Turcos
, quefahíram

de Moçd em javor dos feus : e do que
D. "Paio fez.

PArtido Diogo Corrêa de Adem , com
o cunhado de ElRey de Camphar

, que
levavam recado ao Governador , como fica

di.
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dito no fegundo Capitulo deíle fexto livro

,

como hiam com monção , foram na entra-

da de Janeiro tomar a corta da índia ; e fa-

bendo eílar o Governador em Baçaim , fo-'

ram demandar aquella Cidade , onde def-

embarcáram , mandando o Governador re-

ceber o cunhado de ElRey mui bem, elhe

fez muitas honras , e gazalhados. E vendo

as cartas , e fabendo o que era fuccedido

,

e como a Cidade de Adem eílava por El-

Rey de Portugal , ficou muito alvoroçado

,

e o houve por grande ventura fua , tendo

muitos cumprimentos de ElRey , mandan-»

do-o agazalhar , e dar-lhe todo o neceflario.

O Governador mandou logo chamar íeu

filho D. Álvaro de Caílro , e lhe dilíe ,
que

fe fizelTe preíles pêra acudir áquelle negocio

com muita brevidade. As novas correram lo-

go pela Cidade
, que caufavam em todos

grande alvoroço , acudindo todos os Fidal-

gos , e Capitães a fe offerecerem ao Gover-f

nador pêra aquella jornada , o que elle eíli-

mou muito , fazendo logo rol dos que ha-r

viam de ir nella , indo-fe pôr na praia a dar

ordem á Armada , que havia de mandar. E
antre todos os navios de remo efcolheo trin-

ta , os melhores negociados ,
que logo man-

dou cifrar , concertar , e aperceber de todo o
neceíTario , nomeando os Fidalgos que ha-»

viam de ir nelles ,
que eram os feguintes : >
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D. António de Noronha , íiího doVifo-

Rey D. Garcia de Noronha , António Mo-
niz Barreto

,
que diziam que hia nomeado

por Capitão de Adem , D. Pedro Deça
,

D.Fernando Coutinho, Pêro de Taíde In-

ferno 5 D. João de Taíde , Álvaro Paes de
Sotto-Maior , Fernão Peres de Andrade , Pê-

ro Lopes de Souía , Ruy Dias Pereira , Pê-

ro Botelho .o Porca , irmão de Diogo Bo-
telho do Infante D. Luiz , Luiz Homem ,

Álvaro Serrão , Belchior Botelho , Veador
da Fazenda

,
que hia pêra os negócios da-

quella Cidade , Gomes da Silva , António
da Veiga , Luiz Alvares de Soufa

, João Ro-
drigues Corrêa , Diogo Corrêa , o mefmo
que veio de Adem , Diogo Banha , hum ca-

tur de Pêro Preto , Álvaro da Gama , Fei-

tor da Armada , e outros.

E porque o Governador eftava falto de

dinheiro , mandou carregar huma caravella

de drogas pêra as defpezas da Armada
,

(porque valiam na cofta de Arábia muito
,

)

de que fez Capitão André de Aguiar. E man-
dou carregar outra caravella de mantimen-

tos , de que fez Capitão AtFonfo Jorge.

Andando o Governador dando prelTa á

Armada , chegou áquelle porto hum navio

da outra cofia de Arábia , em que vinha

hum Embaixador de ElRey deCaxém, que

o Governador mandou defembarcar , e le-

var
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var diante de fi. Elle fe humilhou a feus pés ,

dando-lhe cartas que lhe o feu Rey mandou ,

em que lhe dizia : » Que confiado em fer

)) grande fervidor de ElRey de Portugal , e

)) muito antigo amigo do Eftado da Índia ,

» lhe mandava pedir ajuda , e foccorro pe-

» ra tornar a cobrar parte do feu Reyno ,

» queElRey do Fartaque leu vizinho lhe tl-

)) nha tomado ;
que lhe pedia puzefle os olhos

» em fua neceííidade , e lhe quizeíle valer

» nella ,
porque não acabaíTe de perder o

» Reyno , em que todos os Portuguezes , que

)) por alli paíTavam , achavam gazalhado , e

)) recolhimento. » O Governador difle ao Em-
baixador 5

que tudo o em que pudeíTe aju-

dar 5 e favorecer a ElRey feu Senhor , o fa-

ria. E que fora ditofo em fgcceder o nego-

cio de Adem, e cm mandar lá aquella Ar-

mada
5
porque teria o foccorro mais depref-

fa; mandando-lhe que fe agazalhalTe, ene-

gociaííe ,
porque a Armada havia de partir

logo.

O Governador vendo que era multo ne-

ccíTario acudir-fe a Adem com muita preP

fa , e que feu filho D. Álvaro de Caftro era

forçado deter-fe alguns dias por caufa dos

provimentos da Armada , defpedio com m^i-

ta .preíía D.João deTaíde com quatro na-

vios , de que eram Capitães , a fora elle , Go-

mes da Silva , António da Veiga , e outro

,

â
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a que não achámos o nome ; dando-Ihe por

regimento
,
que fe mertefle na fortaleza de

Adem até chegar feu filho. Eftes navios de-

ram á véía , e por lhes dar o Noroeíle grol-

fo 5 defapparelhou hum , de cujo Capitão não
achámos o nome , e foi-Ihe forcado tornar-

fe pêra Baçaim : os mais foram feguindo fua

jornada , em que os deixaremos até tornar

a elles.

O Governador ficou dando preíTa á mais

Armada
,
que defpedio alguns dez dias de-

pois de fe partir D. João de Taíde , dando
grandes regimentos a feu filho , e encommen-
dando-lhe muito

,
que reílituifle ElRey de

Caxém a feu Eftado ; e mandou embarcar o
cunhado de EiRey de Adem com D. Antó-

nio de Noronha , muito fatisfeito , e con-

tente , mandando áquelle Rey muitas peíTas

ricas , e curiofas ; e o Embaixador de Ca-
xém fe foi no feu navio , muito encommen-
dado a D. Álvaro de Caílro. Dada eíla Ar-
mada á véla , foi feguindo fua viagem , em
que a deixaremos

, porque he neceíTario con-

tinuarmos com as coufas de Adem.
D. Paio de Noronha (como aílima dif-

femos) efteve fempre embarcado , efperan-

do por recado de Ormuz , aonde tinha man-
dado huma champana com cartas ao Capi-

tão , em que lhe dava conta de rodas as

coufas fuccedidas até então , e lhe pedia lhe

man-
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mandaíTe gente , munições , e mantimentos.

E eílando aiii , íahio da boca do Eítreito hu-

ma naveta
,
que fefoi chegando pêra a ba-

ilia. D. Paio a foi demandar , e delia fou^

be fer do Guazil de Ormuz , e não lhe fou-

beram dar razão , nem novas de Moça , nem
de Suez

,
porque vinha dos portos do Abe-

xim , e fazendo-a furgir em huma enceada

,

antes de chegar a Adem, fe tornou ao por-

to 5 e mandou recado ao Principe da embar-

cação ,
porque já fe tinha viílo da fortale-

za. Efte mefmo dia fobre a tarde teve Dom
Paio recado, que apparecia outra embarca-

ção, e mandou Pantaleão da Maia, que a

íoffe reconhecer de fima de huma guarita al-

ta , donde fe affirmou fer galé , e aífim o
diífe ao Principe, que logo mandou metter

na naveta do Guazil quarenta efpingardei-

ros. Pouco depois deram duas almadías re-

cado a D. Paio
,
que appareciam duas ga-

lés de Turcos , com o que ficou fobrefalta-

do , mandando pedir ao Principe
,

que o
proveíTe de gente, como fez , com fincoen-

ta Fartaquins
, que jfiiandou embarcar em hum

tarranquim
,
que alU eftava , de que fez Ca-

pitão Chriftovão dás Neves ; e fazendo-fe

preíles na fua galeota com todos os Portu-

guezes que mandou recolher , foi bufcar a

terrada do Guazil pêra a recolher ao por-

to , e chegando a ella a achou mui crefpa

;

e
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e póftos os Mouros

,
que eram perto de cen-

to 5 em armas pêra le defenderem das ga-

lés , que já viam , e vendo os noílbs , deram
grandes apupadas de alvoroço. As galés

,
que

eram pequenas, huma vinha aterra a remo ,

e a outra ao mar á véla. Efta vendo os nof-

fos navios , com muita preíTa ferrando do
remo íe foi chegando pêra a outra

,
que já

a hia demandar. D. Paio deo toa á naveta

do Guazil , e foi-le fahindo da enceada , e

as galeotas o hiam feguindo ; o que vifto

por elle
,
poz em parecer de todos os Por-

tuguezes fe pelejaria com as galeotas , di-

zendo-lhes
,
que eram pequenas , e que na-

queilas três cmbarcaçóes que tinham havia

muita gente. O? companheiros lhe diíTcram ,

que fe recolheíTe a Adem
,
que lhe eítava

entregue , e que defendeífem até morrerem
todos fobre ella. Com iflo fe foi D. Paio

recolhendo pêra a bahia , vindo já as ga-

leotas a tiro de camello.

Recolhido D. Paio , mandou com mui-

ta preíTa deitar ao mar humagaleota de três,

que eftavam varadas de longo da couraça
,

e a provêo deartilheria
,
que lhe mandou o

Principe , com muitas munições, e a entre-

gou a Chriílovão das Neves , com os Farta-

quins
, que lhe o Principe tinha mandado ;

c ajuntando os Portuguezes todos, lhes dif-

fe
,
que elle fem embargo de tudo determi-

na-
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nava de pelejar cotn as galés
,
(que foram

fulgir na enceada , cnde eílava a naveta,)

porque pêra iíTo tinha aqucllas duas galeo-

tas cheias de muito boa gente , e a naveta

do Guazil , que fe oiíereceo pêra o acom-

panhar. A todos parcceo bem , e toda aquel-

la noite fe prepararam de pelouros , e pól-

vora , e tanto que amanheceo , tomaram o re-

mo em punho , e foram demandar a encea-

da até onde as galés íe tinham recolhido ; e

antes de chegarem , as viram fahir de dentro

comhuma galé Real mais, que aquella noi-

te fe foi ajuntar a ellas. Vendo D. Paio quão
defigual partido ficava tendo , fe tornou a re-

colher pêra a bahia.

As galés furgíram fc5ra da enceada , on-

de eíliveram íinco , ou féis dias , em que fe

ajuntaram a ellas mais oito galés mui for-

mofas , e outras quatro galeotas
,
que to-

maram o remo 5 e pafTaram de largo por de-

fronte da Cidade, e foram furgir em outra

enceada adiante de Adem, onde havia obri-

gada dos Levantes
,
queventavam rijo, def-

emmaíleando-fe , e armando fuás tendas , co-

mo quem queria eílar devagar. Dalli mandou
oBaxá, que nellas vinha , recado aos Tur-
cos que eílavam na fortaleza , e huma com-
panhia mais de duzentos homens

,
pêra que

íbíTem pôr cerco a Adéra , como logo fize-

ram , tanto que fe lhe deo. E partindo dei*

la.
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]a , vieram aíTentar feu arraial á vifta dos mu-
ros , commetrendo-os por aíTaltos algumas

vezes , achando fempre grande reliítencia nos

roflbs ; porque fempre D. Paio mandou af-

liílir Pêro Fernandes de Carvalho na eftan-

cia do Príncipe ,
por não defamparar tudo

de todo. O Baxá das galés mandou defem-

barcar algumas peças de artiiheria, pêra ba-

tarem a Cidade da banda do certao , e an-

tre ellas foi huma
,
que lançava pelouro de

três palmos e meio de roda ,
que fe aíTef-

tou em hum morro
,

que ficava íèndo pa-

draílo da fortaleza , donde a começou a ba-

ter rijamente , Jançando-lhe dentro muitos pe-

louros 5 de que receberam aíTás de damno.

CAPITULO V.

De como D. Paio de Noronha fe foi Jecre^

tamentc de Adem-, e os Turcos entraram

aquella Cidade , e mataram ao Trinei'

fe^e feus irmãos : e do que aconteceo a
D. foão de Tatde na jornada : e de co^

mo os Turcos lhe correram,

VEndo o Príncipe as rijas batarias que

lhe davam , e o damno que faziam ca-

da dia de mortos , c feridos , e o medo que

todos os naturaes moftravam , fe houve por

perdido ; e mandou pedir a D. Paio
,
que o

quizeíTe ver ,
porque tinha muitas coufas

que
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que tratar com e]le. D. Paio o fez , indo â

eftancia em que elle eftava. O Principe lhe

deo conta de tudo o que paíTava
, pedindo-

]he
,
que paíTaíTe com todos os Portuguezes

pera aqueíias cftancias , e que o ajudaíTe a

defender aquella Cidade
,
que era deElRey

de Portugal. D. Paio líie diíTe que íi , e dei*

xou-fe ficar aquelle dia com clle , em que
os Mouros foram continuando com fua ba-

taria , mettendo aquella peça groíTa muitos
pelouros dentro na Cidade. D. Paio como a

não tinha vifto , e vio o eílrago que fazia

todas as vezes que tirava, houve aquelle ne-

gocio por muito arrifcado ; e dilUmulando
,

tanto que foi fobre a tarde
, que a bataria

ceflbu , foi-fe elle recolhendo pera a fua em-
barcação , eefcreveo hum efcrito ahumfol-
dado

, por nome Diogo Vaz , de fua obri-

gação , em que lhe dizia : » Que tanto que
» aquelle viíle , déífe recado em fcgredo a
)) todos os Portuguezes

,
pera que depois que

» anoiteceííe fe recolhelTem aos navios de
» dous em dous , fem fazerem alvoroço ; »
o que todos fizeram. Somente hum Manoel
Pereira

, que diíTe que aquella Cidade era

de ElRey de Portugal , que a não havia de
largar , nem havia por onde , deixando-fe fi-

car no baluarte do filho mais moço de El-
Rey , onde eílavam recolhidos todos os fol-

dados. D. Paio fe fahio da bahia de noite

fem
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fem o ninguém faber , e dando á vela , fe fez

na cofta do Abexim por íc defviar das ga-

lés. Ao outro dia foi o Principe avifado de

fua ida , o que fendo em eftremo ; mas en-

cubrio-o aos feus o melhor que pode , af-

fim por não haver alteração nos naturaes ,

como por os Turcos o não faberem
, ( por-

que fó afama deeftarera os Portuguezes na-

quella Cidade lha fazia inexpugnável , e ac-

commettiam com defconfíanças. ) Não dei-

xaram elles de continuar nas fuás batarias,

em que Manoel Pereira fez coufas de ho-

mem de grande animo , esforço , e honra

,

correndo as eílancias , animando a todos ,

com ihesfcgurar, que não tardaria muito o
foccorro de Goa ; com o que o Principe , e

os irmãos já não receavam os inimigos , fa-

zendo tudo o que lhes parecia neceífario pê-

ra defensão daquella Cidade , repairando-a 5

e reedificando-a o melhor que podiam
,
pe-

lejando em todos os aflaltos mui esforçada-

mente 5 não os largando nunca o Manoel
Pereira, que era todo o feu confelho, por-

que nada faziam fem elle.

E certo
,
que nos faz perder o gofto def-

ta efcritura , não fabermos dar a conhecer

efte Manoel Pereira por pátria , e parentes

,

porque era muito juílo fícaíTe bem conheci-

do no Mundo; mas coube-llie a forte , e ven-

tura de outros muitos , a quem o defcuido

Por-
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Portuguez , (de que nos não podemos dei-

xar de queixar muitas vezes
,
) tem fepulta-

do em perpétuo efquecimento.

E náo ficará Lambem de todo nelle hum
Francifco Vieira , de quem no Capitulo atrás

demos razão
,
que o Principe tinha manda-

do de Adem a Camphar bufcar gente. Eíle

eítando-a fazendo naquella Cidade , dando-

lhe as novas de como D. Paio fe fora de

Adem , largando tudo por mão , fe embarcou
na almadía em que tinha ido , e de noite en-

trou na bahia por antre as galés , e defem-

barcou em terra , e foi muito bem recebido

na Cidade , dando conta ao Principe , de

como deixava alguma gente ordenada pêra

vir apôs elle , e que não lhe foífrera o co-

ração efperar por ella ; que vinha alli oífe-

recido ao ferviço de ElRey de Portugal , e

feu. O Principe o eftimou muito , e aífim

elle , e Manoel Pereira fizeram , em quanto

durou o cerco , coufas muito notáveis , e di-

gnas de maior galardão, do que ambos ti-

veram.

Havendo vinte e hum dias que D. Paio

fe tinha ido de Adem íem os Turcos o fa-

berem 5
quiz a defaventura que fugiíTe-hum

dos naturaes da Cidade , e fe foíle ao ar-

raial dos Turcos , e fendo levado ao Baxá
,

lhe diíTe como os Portuguezes erarn idos ,

e que a Cidade eftava com pouca gente , of-

Couto. Tom. III. P. //. C fe-
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ferecendo-fc-lhe pêra os ir.erter dentro nel-

la por Jium paíTo mui efcufo. Parece que nef-

te negocio não entrou eíle fó , mas havia de
ir concertado cem algum dos Capitães de
alguma eftancia ; porque efta metma noite

no quarto da modorra foram meitidos na Ci-

dade , e como áquellas iioras eftavam todos

defcuidados, arrebentando pelos baluartes
,

foram matando , e efpedaçando a quantos

achavam. Sentindo o Principe a grita , e al-

voroço , fem faber o que era , tomou as ar-

mas , e com os que o feguíram acudio ao
baluarte do irmão baílardo , onde a revolta

era grande, porque aquelle Infante pelejava

com muito valor , e esforço. E acudindo o
Principe alli , deo com os Turcos , que vi-

nham recrefcendo ; e depois de cUe , e feu

irmão terem bem moílrado feu esforço , e

coração , foram eíle Principe , e feu irmão

mortos com todos os feus , não fem damno ,

e efírago dos Turcos, de que elles por fuás

mãos derribaram muitos. O irmão mais mo-
ço do Principe , com quem eftava Manoel
Pereira , e Francifco Vieira no feu baluar-

te , também foi entrado de hum número de

Turcos , com quem todos tiveram huma
muito afpera batalha , fazendo aííim o Prin-

cipe , como os Portuguezes , coufas muito
notáveis, fuílentando aquelle baluarte até fe

perderem todos. E vindo-lhes novas que o
Prin-
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Príncipe era morto , e a Cidade toda entre-

gue nas mãos dos Turcos , tomaram Ma-
noel Pereira , eFrancifco Vieira o moço In-

fante 5 e fe foram íahindo do baluarte , o
que então puderam fazer , aílim pelo gran-

de efcuro que fazia , como pela confufa re-^

volta que havia em todas as partes , andan-

do já tudo miílurado fem Ic conhecerem
huns aos outros , e fe fahíram fora da Ci-

dade com alguns da cafa do Príncipe , e fo*

ram caminhando apreíFadamente pêra Cam-
phar. Os Turcos andaram pela Cidade fa-

zendo tamanhas cruezas
,
que foi efpanto ,

não dando vida a coufa alguma que a tivef-

fe 5 tornando a ficar fcnhores delia como
dantes.

D. João de Taíde
, que deixámos par-

tido de Baçaim com os três navios , foi fe-

guindo fua viagem atraveílándo de largo ,

e em poucos dias foi haver viíla da coíla de
Arábia , c de longo delia foi demandar a

Cidade de Adem , cuidando achar nella Dom
Paio

5
porque não tomou falia por toda a-

quella cofta do que lá hia. E entrando a ba»-

liia a remo , foram dar de rofto cora as ga-

lés , que eílavam dentro bem chegadas ao
baluarte que faz a bahia , e não fe embara-
çando em coufa alguma, tornaram a voltar

pêra fora largando as velas
,

porque ven-

tava ainda o levante rijo. Os Turcos em ven-

C ii do
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do os navios levaram ancora com muita pref-

fa , 'e fahíram apôs elles tao apreíTados , que
antes de terem andado huma leoíua os alcan-

çáram. Gomes da Silva , e António da Vei-

ga
5 que lhe ficaram mais perto , vendo-fe

debaixo dos efporoes das galés , como liiam

cozidos com aterra, houveram por melhor
partido vararem nella , e falvar íuas peíToas ,

como fizeram. D. João de Taíde
,
que le-

vava melhor navio , foi mettendo de ló tu-

do o que pode , efcapando algumas vezes de-^

baixo dos efporoes de três galés que o fe-

guiam , ajudando-fe da vela , e do remo,
animando os marinheiros , e dando-lhes mui-

to dinheiro; e quiz fua boa fortuna quefo-
breveio a noite , e tanto que o ar efcure-

eeo , fazendo-fe em outro bordo , foi cor-

rendo pêra a cofta do Abexim , e em pou-

cos dias foi tomar o Uheo de Mete na coí^

ta de Barborá , e Zeiiá. Alii varou o navio ,

e o efpalmou , e o alimpou , dando huma
larga folga aos marinheiros do trabalho paf-

fado.

A gente dos dous navios que vararam
em terra , foram de longo do mar pêra Cam»
phar , onde acharam Manoel Pereira , e Fran-

cifco Vieira
,

que tinham chegado com o
Infante

,
que já eOava jurado por Rey ,

que
os mandou agazalhar mui bem , e dar-lhes

todo o neceíTario.

E
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E tornando a D. Paio , tanto que fe fa-

Jiio de Adem , foi demandando a cofta do
Abexim , e delia tornou a voltar pêra ir ef-

perar a Caxém recado da Índia. E corren-

do a coíla da Arábia , tomou por ella fal-

ia , e ibube ficar já a Cidade de Adem em
poder dos Turcos , e o Principe , e todos

mortos; e indo demandar Caxém , antes de
lá chegar encontrou com dous navios

,
que

D. Manoel de Lima , Capitão de Ormuz
,

lhe mandava de foccorro , de que eram Capi-

tães Aleixos de Carvalho , e Braz Cortez
,
que

levavam, gente , mantimentos , e munições
,

c vendo-íe com elles lhes deo conta do que
paíTava , e de como tinha por novas

,
que

a Cidade de Adem era perdida , o que el-

les m.uito fentíram , ainda que o não pude-
ram crer , dizendo-Ihes Aleixos de Carva-
lho

,
queelle havia de paíTar a Adem, e i"a-

ber a certeza do que lá hia
,

pois clle não
tinha outra

,
que a que lhe deo a gente da

terra. D. Paio o quiz tirar diíTo , mas não
pode

5
peio que lhe foi forçado tornar a vol-

tar com elles. E chegando a Xaéi
,
queren-

do entrar no porto a faber novas , lhes ati-

raram da fortaleza ( que tinham os Farta-

quins tomada a ElRey de Caxém noíTo ami-

go ) tantas bombardadas
, que os houve-

ram de metter no fundo. E fahindo-fe pê-

ra fora , tomando confelho , aíTentáram ir

ef-
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cfperar recado da índia aos Ilheos de Ca-
necanim

,
(porque por huma terrada que acha-

ram de Caxém fouberam como os Turcos
€Ítavam cm Adem, ) e aílim os foram de-

mandar, e alli fe deixaram ficar.

D. João de Taíde tanto que efpalmoa ,

e alimpou o feu navio , determinou de ir

efperar na corta de Caxém a D. Álvaro de

Cartro
, que nâo podia tardar muito, e dan-

do á veia com os Ponentes , fe foi aíFaftan-

do de Adem , e depois foi demandar a ter-

ra ; e chegando aos Ilheos de Canecanim ,

achou D. Paio de Noronha com os outros

navios , e delle fouberam o que Jhe tinha

fuccedido com as galés , e aflcntáram de ef-

perar alli a Armada, como fizeram ^ tendo

grande vigia no mar.

CAPITULO VI.

De como /). Álvaro de Caftro chegou aos

Ilheos de Canecanim , onde fouhe a per-

da da Cidade de Adem : e de como foi fo^

bre a fortaleza de Caxém , e a tomou.

PArtido D. Álvaro de Caftro deBaçaim,
logo o Governador D. João de Caftro

o fez também pêra Goa
,
pêra acudir ás cou-

fas do Sul , e pêra de mais perto continuar

na guerra do Idalxá , dando defpacho a to-

das as coufas daquellas fortalezas do Nor-
te,
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te , deixando na enceada de Cambaya com
huma boa Armada D. Jorge Baroche , e ef-

cuíando-le de tudo o mais, deo á vela pêra

Goa já em Abril. Chegado áquella Cidade,

começou logo a entender no defpacho das

coufas do Sul , aviando pêra ir entrar em
Malaca D. Pedro da Silva da Gama , filho

do Conde Almirante D. Vafco da Gama ,

por acabar Simão de Mello
,
que lá eftava ,

leu tempo. E pela mefma maneira defpachou

Duarte de Miranda Capitão da carreira de

Maluco , que foi embarcado no galeão Bu-

fara , carregado de gente
,
provimentos , rou-.

pas , mantimentos , e munições , e de cai-

xões cheios de efquipaçôes feitas , convém a

faber , calções , chapeos
,
çapatos , .

pêra lá

fe repartirem pelos foldados
;
porque nefte

tempo tinham os Governadores tanta conta

com elles
,

que até os veílidos feitos lhes

mandavam 5 o que tudo fe lhes dava; e co-

mo chegava o galeão da carreira , mandava
o Capitão chamar a todos , e repartia por
elles tudo , e com iíTo lhes pagava léus quar-.

teis , e mantimentos. O que tudo fe mudou ,

porque todas as coufas boas acabam depref-

fa , e as más nunca.

Defpedidos eítes Capitães , ficou o Go-
vernador defaíFogado pêra profeguir na guer-

ra do Tdalxá , mandando dobrar as fuftas

,

€ manchuas
, que andavam nos rios

,
que íi-

ze-
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zeram grandes deítruiçoes em fuás aldeãs. E
porque he razão que continuemos comDom
Álvaro de Caftro , deixaremos por ora tu-

do o mais até feu tempo.

Partido deBaçaim, como temos dito no
Cap. IV. deíle VI. Liv. com toda fua Ar-
mada junta 5 como levava os levantes em pop-

pa , foi em poucos dias haver virta da cof-

ta de Arábia , e fem tomar porto algum ,

foi de longo delia demandar a Cidade de
Adem. Chegando aos Ilheos deCanecanim,
jhe fahíram os nolTos navios , de quem fou-

bc tudo o que era fuccedido , afllm da per-

da de Adem , como das galés que correram

a D. João de Taíde. Iflo fentio D. Álvaro

de Caílro em eftremo
,

porque bem enten-

deo que fora tudo pelo grande defcuido

,

e pouco difcurfo de D. Paio de Noronha.
O Embaixador , e cunhado do Rey velho

morto de Adem , que hia embarcado com
D. António de Noronha , fe foi ao navio

do Capitão mor muito trifte , e defconfola-

do pelas ruins novas q^ue tinha ouvido. Dom
Álvaro de Caftro trabalhou pelo confolar ,

mas não pode elie : pedio que mandalTe al-

gum navio a Camphar a faber a certeza da-

quellas novas dos Portuguezes
, que lá di-

ziam que eílavam
,
porque elle as não po-

dia crer. O Capitão mor lhe pareceo bem

,

c defpedio logo D. João de Taíde pêra ir

lá
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lá a faber o que era paflado , e a recolher

a gente das fuftas de lua companhia , que

já fabiam que lá eílava.

D. Joáo de Taíde chegou a Camphar ,

e os Portuguezes o foram receber á praia

com grande alvoroço , e delles foube toda

a verdade , e em fua companhia foi vifitar

ElRey
,
que lhe fez muitas honras , e lhe

contou por extenfo tudo o que era paíTado ,

e de como depois de D. Paio fe fahir de

Adem , fe fuftentára vinte e hum dias
,
pelo

esforço , e animo de Alanoel Pereira , e Fran-

cifco Vieira , e de como elles o livraram,

e por elles eftava naquelle feu Eftado. Dom
João de Taíde fcntio muito as novas , e pe-

dindo licença a ElRey pêra levar todos os

Portuguezes , lha deo , e hum tarranquim

pêra irem
,
porque não cabiam todos na fuí^

ta , e com elles voltou pêra o Capitão mor,

D. Álvaro deCaílro recebeo aquelles perdi-

dos com muitos gazalhados , e de Manoel
Pereira , e Francifco Vieira foube muito par-

ticularmente todas as novas , de que ficou

muito anojado
,

por fe perder huma coufa

tamanha por culpa de hum Fidalgo tão hon-

rado.

O Embaixador cunhado de ElRey de
Camphar , certificado da morte de feu cu-

nhado 5 e de feus filhos , ficou em tão gran-

de eílremo defconfolado , que pedio ao Ca-

I

pi-
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pitão mor , que lhe déííe licença pêra fe ir

pêra Camphar
, já que fora tâo mofino

, que
foi feu trabalho debalde. D. Álvaro teve

com elle muitas palavras de cumprimentos
,

e lhe deo algumas peíTas , aíTim pêra clíe,

como pêra ElRey leu fobrinho , dizendo-

Jhe
5 que fe confolaflc

, porque ElRey feu

cunhado, efeus fobrinhos morreram como
muito bons cavallciros em defensão do feu

Reyno
; que quem morria tão honradamen-

te 5 mais fe lhe devia ter inveja
,
que má-

goa. A ifto refpondeo o Mouro
, ( que era

muito avifado
, ) que antes eíTa era a dor

que levava , de ver morrer em ferviço de
ElRey de Portugal hum cunhado , e dous

fobrinhos , e muitos parentes , e hum Capi-

tão Portuguez não querer fazer outro tan-

to por ferviço ^ e honra de feu Rey ; corti

iílo fe defpedio delle. D. Álvaro fentio mui-

to aqucllas palavras
,
pelo que tocava ao cré-

dito , e honra dos Portuguezes , c muito

mais as devia pêra bem de fentir D. Paio de

Noronha , diante de quem as elle diííe.

Defpedido o Embaixador pêra Camphar

,

poz o Capitão mor em confelho o que fa-

ria , e por todos os Capitães fe aíTentou

,

que no negocio de Adem não havia que fa-

zer, e que já que ficava de vago , deviam

de ir favorecer ElRey de Caxém , e reftitu-

ir-lhe a fortaleza de Xaél , aíTim pelo man-
dar
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dar o Governador , como pêra caíligarem

os Fartaquins que nella eílavam
,
poresbom-

bardearem os noíTos navios, quando no feu

porto entraram , como diflemos no Capitu-

lo atrás. AlTentado iílo , deo D. Álvaro de

Caílro á vela pêra Xael , onde chegou na en-

trada de Abril , e entrou dentro com todos

os navios , fem da fortaleza lhe atirarem

bombardada alguma , e logo defembarcou

em terra com toda a gente , e mandou or-

denar algumas efcadas dos defiures dos na-

vios pêra commetterem a fubida.

A fortaleza de Xaél era hum Caflello pe-

queno de adobes com quatro cubellos , e tu-

do tãoeílreito, que bailava pêra o guardar,

e defender trinta e finco Fartaquins
,
porque

náo tinha mais dentro em fi. O Capitão del^

les vendo defembarcar os noíTos , lançou fo-

ra huma mulher velha
,
que fabia fallar Por-

tuguez
,
por quem mandou perguntar ao Ca-

pitão
,
que era o que queria

, que elle era

lervidor de ElRey de Portugal ; e fe que-

ria aquelle Caftello, que logo lho entrega-

ria , e que fe iriam com fuás peflbas , e ar-

mas. D. Álvaro de Caílro ouvio a velha ,

perante os Capitães , e houve alguns de pa-

recer, que lhe haviam de acceitar a forta-

leza aílim como a ofFereciam
, pois delia não

queriam mais
, que cntregalla a ElRey de

Caxém ^ mas os mais differam
, que fe en-

tre-
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tregaíTem todos os que nella eftavam á mer-
cê do Capitão mór. Ao que a velha diíTe

,

que os Fartaquins nâo eram homens que fe

entregaíTem aíTim. E tornando-fe pêra a for-

taleza 5 diíTe de tora o que fe tinha aíTenta-

do. A iílo refpondêram os de dentro : Que
chamais entregar d mercê ? E deitando fo-

ra algumas bandeiras , começaram a atirar al-

gumas bombardadasjde que mataram alguns

,

e feriram muitos. D. Álvaro abalou com to-

do o poder , e rodeou a fortaleza , arriman-

do logo algumas efcadas
,
por onde os nof-

fos começaram a fubir , franqueando-lhes os

outros o muro com a arcabuzaria
,
que era

tanta
,
que nao oufáram os Fartaquins a ap-

parecer. Fernão Peres foi o primeiro que co-

meçou a fubir por huma efcada , levando o
feu guião diante , e a poder de golpes o poz
em iima do muro. Por outra parte também
fubio Pêro Botelho quali ao mefmo tempo ,

c diante delle o feu guião
,
que levava hum

Reynol , de hum pelote preto comprido ,

mui valente homem , que fubio ao muro
,

e com huma mão fuftentou o guião , e com
a outra pelejou valorofamente 5 etudo fe no-

tava debaixo mui bem. Como eftes dous Ca-
pitães foram em íima , e ganharam aquella

parte , ficou logo franca pêra fubirem todos.

António Moniz Barreto , D. António de

Noronha ^ D. João de 1 aíde , e outros Ca-
pi-
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pitães foram demandar aporta, levando os

feus foldados deftures pêra vaivéns ; e indo

António Moniz Barreto diante , deo em hu-

ma trapeira
, que eftava cuberta , onde fe es-

calavrou todo de máos , e rofto , e todavia

levantando-fe foi feguindo os mais que che-

garam á porra , e a começaram a arrombar.

OsnoíTos, quejáeílavam em fima do muro,
foram accurralando os Fartaquins em dous

cubelios , onde fe fizeram fortes , e fe de-

fenderam valorofamenre. Alguns dos noíTos

deícêram abaixo pêra abrirem as portas aos

que eíiavam de fora , e as acharam por den-

tro entulhadas com fardos de tâmaras , de

que eílavam tão maciíFas
,

que não davam
de íi nada aos vaivéns ; e defentulhando-as,

as abriram , e entraram todos , e fubidos aos

muros 5 acharam os Fartaquins
,
que fe de-

fendiam nos cubelios
,
que eflavam cercados

dos noíTos
,
pelejando como leões bravos , e

algumas vezes fahiam fora a dar nos noíTos ,

ferindo-os bravamente , fem receio de morte ,

nem de feridas
,
que todos traziam. De hu-

ma vez fahio hum valente Fartaquim de hum
àeRcs cubelios

,
por fe ver apertado dos de

fora , e remetteo com Gomes Ferreira , ho-

mem Fidalgo 5 mui bom cavalleiro
,
que era

o que mais o perfeguia , e ferrando com el-

le 5 o levou nos braços ; e como era mui for-

çofo , e membrudo , deo com elle no chão

,

e
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e o levou debaixo; mas Belchior Rabello,
que eftava perro deJIe, fe lançou logo fobre

o Mouro , e ás adagadas o matou , ficando

ferido em huma mão. Em fim , a referta foi

grande , e os Fartaquins com ferem ião pou-
cos

5
pelejaram esforçadamente ; mas como

o número era tão deíigual , foram entrados

lios cubellos , e morros todos áefpada, cuP*

tando efta cavalgada finco dos noílbs
, que

ficaram mortos , e mais de quarenta feridos

de efpingardadas.

Defpejada a fortaleza , a entregou Dom
Álvaro ao Embaixador de ElRey de Ca-
xém 5 mandando curar os feridos , em que
havia alguns perigoíos

,
que o mefmjo dia

embarcou na fuíla de D. raio , e o man-
dou pêra Goa

, pêra ir dar conta ao Gover-

nador do que era fuccedido. D. Álvaro fe

vio com ElRey deCaxém; e porque era o
tempo gaílado , não fe deteve com elle mui*

to , e íe fez á vela já em oito de Abril.

D. Paio chegou a Goa com os doentes , e

deo as cartas de D. Álvaro de Caftro ao

Governador; e fabendo porellas o que paf-

fava , ficou mui magoado , e defpcdio Dom
Paio fem o querer ouvir , mandando defem-

barcar os doentes para o Hofpiral . onde lo-

go os foi vifitar , levando dinheiro na al-

gibeira
,
que repartio por todos , ejicom^

niendando muito fua cura»

Cer-
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Certo
,
que antre as virtudes que eíle Fi-

dalgo tinha
5
que eram muitas , a que mais

refplandecia nelle era a da caridade pêra com
os Toldados da índia

,
porque os não tratava

fenâo como fe foram todos feus filhos. As
novas de Adem correram logo por Goa , fi-

cando D. Paio láo defacreditado com to-

dos
,
que era vergonha; e aífim teve ElRey

com elle tão pouca conta
,
que nunca o det

pachou , fenão depois de velho, e cafado,

e em quanto viveo ficou com eíle labéo ;

porque ainda que eílas coufãs de fi não são

pêra efquecer, na índia andam fempre mais

vivas na memoria dos homens
,
que em to-

da a outra parte, tanto, que fendo efte Fi-

dalgo já velho, paflbu pela fua rua hum Ci-

dadão rico 5 e honrado , cachou á fua por-

ta chorando huma moça , e perguntando-lhe

de que fe queixava , lhe refpondeo a moca ,

que em cafa de D. Paio lhe tomaram os íeus

moços huma gallinha , e que lha não que-

riam dar. Ao que o Cidadão lhe diíTe : Ca*
Ia-te

, filha , não te mates
, fe fora Adem ,

largáram'ta\ masgallinha ^ não ta hão de
dar,

'

D. Álvaro chegou alguns dias depois de
D. Paio , e o Governador lhe fez hum gran-

de recebimento. E porque fabiam todos quan-

to folgava o Governador de lhe engrande-

cerem o negocio deXaél, não fefallavaem

Goa

V
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Goa em outra coufa , fendo ella ern íi tão

pequena coino temos dito. E porque fobre

iíTo aconteceo huma galanteria
,

que diíle

hum Cortezão , não deixaremos de a con-

tar.

Tinha o Bifpo D.João de Alboquerque
hum Clérigo avilado , e de ditos , com que
gUq folgava de praticar , e a quem fazia

muitas perguntas por eíla maneira. Qual he
a coufa

,
que de amarga fe faz doce , e a

que de grande fe faz pequena , e a que de
pequena fefaz grande? Ao que o Padre lhe

refpondeo mui apreíTado : Que a coufa que

de amarga fe faz doce , foram as bomba r-

dadas de maçapaes , com que receberam o
Governador D. João deCaftro, quando veio

deDio. E a coufa que de grande fe faz pe-

quena , foi a tomada de Baroche
,
porque a

tomou D. Jorge de Menezes. E a que de

pequena fe faz grande , foi Xaél
,
porque a

tomou o filho do Governador. O Bifpo fef-

tejou muito a refpoíla , e a galanteria do
aludir ; mas todavia ambas eílas coufas fo-

ram/muito boas, e muito dignas delouvan

CA-
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CAPITULO VIL

Da Armada de Lourenço Pires deTavora^
que chegou ao Reyno com as novas da vi^

toria de Dio : e das nãos que ElRey defi-

fedio em Outubro : e das honras , e mer^

cês que mandou ao Governador D. joao
de Cajlro.

LOurenço Pires de Távora , Capitão mór
da Armada que parrio da índia , teve

tão profpera viagem
,
que chegou ao Rey-

no com todas as fuás náos juntas , e furgio

na barra de Lisboa , onde ElRey cftava ,

que já tinha íabido as novas da vitoria de

Dio 5
por cartas que da Ilha Terceira lhe

mandaram, porhuma caravela que foi dian-

te aiffuns dias. Tanto aue ElRev foube das

náos 5 mandou defembarcar o Capitão mor ,

a quem acudiram todos os Grandes , e Fi-

dalgos da Corte 5 que. o acompanharam até

o Paço , onde elle entrou , levando fempre
pela mão RaxNordim, filho do Guazil de
Ormuz. EIRey os recebeo mui bem ; e fa-

bendo do Capitão mór as coufas do cerco

,

e da vitoria mais particularmente , ordenou
de feftejar ao outro dia as boas novas , co-

mo fez 5 veílindo-fe elle , e os Infantes , e
toda a Corte de feíla , e houve hum fole-

mne Officio , e MiíTa em Pontifical, e hum
Couto.TomJILPat D dou-
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douto, e grande Scrinao em louvor daquel-

]a efpantofa vitoria , em que íc tratou da

prudência
,
prefeza , e esforço do Governa-

dor D. João de Cnílro , em. que todos os

que fe achdram naquclle negocio tiveram

inui grande quinhão
,
principalmente os mor-

tos , affirmando que eram dignos de íerem
nomeados por Martyrcs

,
pois morreram pe-

la Fé de Cliriílo. EJRey efcrevco logo ao
Summo Pontifice , e a todos osReys Chri-

ftãos , a mercê que lhe Dcos fizera na gran-

de vitoria, que o feu Governador da índia

alcançara dos Capitães do Rey de Cambaya ,

do que todos lhe mandaram os parabéns.

Kão íe fallava em toda a Europa n'outra

coufa , fenão naquelle temerofo cerco de

Dio , e na grande vitoria
,
que os Portugue-

zes alcançaram do mais poderofo Rey de

todo o Oriente , cuja memoria durou por
muitos tempos.

ElRey D. João , depois que aíHm por

informação de Lourenço Pires de Távora

,

como pelas cartas do Governador , foube o
eílado em que a índia ficava , e que as cou-

fas de Cambaya ficavam ainda prenhes
,
quiz

acudir a ellns com muita preíTa , mandando
negociar féis náos pêra lhe mandar de íoc-

corro 5 fazendo chamamento de gente por

todo o Reyno
,
que acudio toda a que fe

houve mifter.

£
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E porque fe nao pode dar expediente a

todas as leis náos juntas , defpedio EIRey
três

,
que fez á veia o primeiro de Novem-

bro , dia de Todos os Santos , de que deo

a Capitania mor a Maitim Corrêa da Sil-

va 5 a quem fez mercê da fortaleza de.

Dio. Os outros dous Capitães eram António

Pereira , e Chriílovao de Sá. E querendo El-

Rey gratificar ao Governador D. João de
Callro os orrandes fervicos que lhe tinha fel-o 3 1

to , e o grande zelo com que arrifcou ieus

filhos na forca do Inverno , e a morte de

feu fílho D. Fernando de Callro , lhe man-
dou mais três annos da governança da ín-

dia , com titulo deVifo-Key, e lhe fez mer-

cê de dez mil cruzados pêra ajuda de pa--

gar fuás dividas
,
que tomaria nos direitos

da Alfandega. E a feu filho D. Álvaro de
Caílro mandou o cargo de Capitão mor
do mar da índia , com o ordenado que te-

ve Martim AfFonfo de Soufa , e lhe fez mer-

I

cê mais de dous mil cruzados pêra ajuda de
cufto ; e a todos os Fidalgos que fe acha-

ram no cerco , e na batalha efcreveo cartas

mui honrofas , e lhes mandou honras , e

mercês , tendo tanta conta com todos
,
que

nenhum ficou queixofo.

Partidas eftas nãos, mandou ElRey dar

muita preíTa ás outras três , de que deo a Ca-

pitania mor a Francifco Barreto , fazendo-»

D ii lhe
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lhe mercê da fortaleza de Baçaim , a quem '

derpachou , e fez á véla entrada de Dezem-
bro. Os Capitães de fua companhia eram
D. Heitor Aranha , Fidalgo caiado em Évo-
ra com huma D. Maiia Catoche , ePero de

Mefquita , que EiRey defpachou com a Ca-
pitania do galeão da carreira de Maluco.
Todas eftas náos foram feguindo lua derro-

ta ; e porque eftas da conlèi va de Francis-

co Barreto partiram mais tarde
,
quando to- .

máram Moçambique foi a tempo
,
que af- '

firmaram os Pilotos, que o não poderiam já

paíTar á índia , peio que ficaram alli inver-

nando.

Martim. Corrêa da Silva foi feguindo fua

viagem, aié fe apartarem as náos de fua con-

ferva com alguns temporaes que lhes de-

ram , e em Moçambique fe tornaram ajun-

tar , donde partiram meado Março , c adia-

ram na linha muitas calmarias
,
pelo que fe

detiveram muito. A náo de António Perei-

ra , depois de paílar a linha , fe foiencoílan-

do a Sacoiorá , onde as correntes o levaram ,

c por aquella paragem gaílou todo o mez
de Abril. E vendo que era tarde pêra ir de-

mandar a barra de Goa , fe fez ra vclta de
Ormuz pêra ir Já invernar, onde chegou por

fim de Maio, e D. Manoel de Lima id}Q'

jou m.uito fua chegada. António Pereira lhe

deo as cartas de EiRey
,

que hiam cheias

de
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de grandes agradecimentos de feus fcrviços.

Elui náo invernou naquelle porto , e não fa-

bemos fe tornou pêra o Reyno , ou ie ficou

na índia.

Martim Corrêa da Silva , e Chriílovãa

de Sá
,
paíTadas as calmarias , foram feguin-

do fua derrota , e indo demandar a coíla da
índia , lhes deram algumas trovoadas , com
que Martim Corrêa da Silva foi defgarran-

do , e íem poder ferrar a barra de Goa , foi

tomar Angediva , onde fe recolheo pêra in-

vernar , defpedindo dalli recado ao Gover-
nador

,
pêra que o mandaíTe prover de amar-

ras 5 e de rodo o mais ncceííario , e pêra

que mandaííe bufcar os doentes
, que trazia

muitos. CliriiiovãodeSá, foube-fe o feu Pi-

loto marear melhor
; porque tanto que to-

mou fundo na coíla da índia , foi mettendo
de lo pêra fe pôr a balravento de Goa , co-

mo fez , e foi haver viíla da terra por Ca-
rapatão , e dalli foi demandar a barra de
Goa , onde íurgio quaíi no mefmo tempo

,

que Martim Corrêa da Silva tomou Ange-
diva. O Governador tanto que lhe deram
novas da náo do Reyno na barra , mandou
com muita prcíTa muitos navios pêra a def-

carregarem , e metterem dentro , e defem-
barcar Chriílovão de Sá , que recebeo com
muitos gazalhados , e lhe deo a via de Ei-

Rey, que o Governador abrio^ e achou as

Pro«
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Provisões , e Alvarás das honras , e mercês

que lhe fazia a çilc , e a fcu filho , o que
eíliiriou muiío

,
por ver que rinha ElRey con-

ta com feus íerviços. E ainda houve por

mor mercê a carta
,
que lhe efcrevco de fa-

tisfacôes delles: e não cílimou menos a car-

ta que o Infante D.Luiz lhe efcrevia
,
por-

que era Principe que elle muito amava pe-

jas obrigações que lhe tinha , porque qUq

foi o que o poz naquelle Eílado , e o que

folicitou com ElRey todas fuás coufas.

E porque ambas são fubdancines , nos pa-

receo bem irem aqui infertas ,
pcra a todo

tempo fe íaber como os Rcys de Portugal

tratavam os vaíTallos que o ferviam ; e pa-

ra que osVifo-Reys, e Governadores da ín-

dia vejam quanto os Reys cfbmam efcreve-

rem-lhesos merecimentos dos homens na ver-

dade, fem ódio, nem aíFeiçao , c não for-

marem em alguns defmerecirnentos
,
que pe-

la ventura não tiveram , fó por paixão , e pê-

ra os homiziarem com oRey, como alguns

fizeram. E também foi neceíTario irem aqui

as copias deílas cartas por honra deíie bom
Governador

,
pêra que todos faibam quão

bem tomou ElRey a batalha que deo aos

Capitães de ElRey de Cambaya, porque não

faltaram calumniadores
,
que attribuíram a-

quelle commettimento mais a doudice ,
que

â prudência ^ e esforço.

\
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CAPITULO VIIL

Qt/e contém a cópia das cartas , que EIRey

D, joão , e o Infante D. Luiz feu ir-

mão efcrevêram ao Vifo-Rey Dom g^

João de Cajiro,

CARTA DE ELREY,

»T Tlfo-Rey amigo , cu EIRey vos tx\r

» V vio muito faudar. A vitoria que noP-

» fo Senhor vos deo contra os Capitães de

)> EIRey de Cambaya , foi de grande con-

)) tentamento para mim , como Jie razão que

)) eu tiveííe por tal , e tamanho vencimen-

)) to , e por quão grandes mercês , e ajudas

» niíTo recebeítes de noíTo Senhor
;
pelo que

)) elle feja louvado. Muito fe deve á voíTa

» prudência , e grande animo
,
que naquelle

)) dia moftraftes , e aílim no que íizeftes no.

)) grande , e apreííado foccorro que mandai-

» tes á fortaleza de Dio em rão defva irado

» tempo 5 ofFerecendo o amor de voíTos íi-

» lhos 5 em que fe vio bem
,

quanto mais

)) pode comvofco o que importava a meu
)) lerviço

5
que o eíFeito natural de pai , o

)) que eu afiira eftimo como he razão ; ven-

» do que não tão fomente desbaratares tão

» grande poder de Inimigos , mas ainda àití-

}) tes feguranja a toda a índia no grande

» re-
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5) receio que aos iniinigos delia fica com ef-

>> ra tão grande vitoria ; e todos eíles fervi-

» ços que me fízefres , he razão que eu te-

)) nha na conta que elles merecem.

4| » Do falecimento de voflb filho D. Fer-

» nando de Caílro recebi muito grande def-

» prazer , e aílim por qUq íer voflb filho ,

» como porque hia bem moftrando naquella

» idade qual houvera de fer em toda a ou-

» tra ; e pois acabou tão honradamente , e

5) em tão grande ferviço de noflb Senhor, e

» meu , deveis de fentir menos fua perda , e

5í dar graças a noflb Senhor
, por como foi

)) fervido que acabafl!e , o que fei que vós

» fizeftes , moftrando ainda no efquecimento

5) de fua morte a lembrança do que com-
5) pria a meu ferviço. Deftas coufas todas eu

» ferei fempre lembrado , e não fomente vo-

» las conhecerei no grande contentamento

5) delias , mas ainda com muitas mercês , a

» que agora quiz dar principio neflas que

5) vos faço a vós , e a vofl^o filho D. Álvaro

» de Caíiro
,
guardando o remate delias pe-

» ra o cabo de voflbs ferviços
,
que eu con-

» fio , e tenho por muito certo
, que feram

» taes
,

quaes foram os que até agora me
» tendes feitos. E com efta confiança , e com
39 a experiência que diflb tenho , defejando

3í muito nefte tempo de vos fazer em tudo

^ mercê ^ confiderando quanto iílo compria

^ a
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» a meu ferviço , e vendo por voíTas obras

» quanta mais conta tinheis com eJle
,
que

» com todas voíTas coufas , houve por bera

)) de vos não dar a licença pêra vos virdes

,

» como me pedis : pelo que vos encommen-
)> do muito , e mando

,
que o hajais aííiin

)) por bem , e que neíTe cargo me queirais

» ainda íervir outros três annos , e no íim

)) delles vos mandarei licença pêra vos vir-

» des embora j e eu efpero em Deos noíTo

» Senhor, que vos de muito boa dirpoliçâo

» pêra o fazerdes. E porém fe por fíma do
» que tanto cumpre a meu ferviço , como
5> he ficardes ainda fervindo-me neíTas par-

y> tes , vos a vós parecer que tendes toda-

» via ncceílidade de vos virdes , folgarei de
5í mo efcreverdes , e entre tanto efperareis

» por minha refpoíla. Pêro de Alcáçova Se-

» cretario a fez em Lisboa a 20. de Outu-

» bro de I5'47.

CARTA DO INFANTE D. LUIZ.

» T T Onrado Vifo-Rev. Recebi voíTa car-

)) A X ta
,
que veio nefta Armada de Lou-

» renço Pires de Távora , em que dizeis
, que

)) recebeftes a minha
,
que por Luiz Figuei-

)i ra vos mandei ; e agradeço-vos muito di-

» zerdes-me
, que vos pareceram bem as lem-

» brancas que vos fazia , e muito mais o por-

» dei*



58 ÁSIA DE Diogo de Couto
)) dc-Ias em obra : e abaftava pêra o eu crer

)) que feria aílim , ainda que vos eu nao co-

» nhecêra , ouvir o que lá fazeis , e ver quão
» á boca cheia me efcreveis voíTos trabalhos ,

)) pobreza , e abílinencia , coufas com que fe

» vence o diabo , o Mundo , e a carne
,
que

)) neílas partes da índia tem tanto poder , o
)) que he maior vitoria, que a deElRey de

» Cambava , nem ainda de todo o poder do
)) Turco. Pelo que em quanto viverdes , nao

)) devei$ de temer coufa alguma , mas antes

)) efperai em nolTo Senhor
,
que vos ajudará ,

y> como agora fez na defensão , e batalha de

)) Dio. Em cuja vitoria vós tendes muito que

)) lhe louvar, pois vos fez inílrumento de tan-

)) to ferviço feu , e de ElRev meu Senhor,

» e de tanra honra voíla , c de todos os Por-

)) tuguezes 5 aílim dos que fe acharam com-
» vofco , como dos que eíliveram aufentes.

)) F^ certo, que vós tendes feito neíla jorna-

)) da , des do primeiro dia que tiveíles no-

)> vas do cerco de Dio , até o dia de voffa

,

» e noíHi vitoria , tudo o que entendo que

» hum valorofo , e aíluto Capitão podia fa-

»zer, ailim na preíleza dos foccorros , co-

)) mo em pordes voíTcs filhos por balifas da

» fortuna , e perigos do inverno , e mares

)> da índia
,
pêra que os outros os tiveílbni

» em menos ; no que fe raoftra bem claro
,

)) quanto mais parte tem em vós o ferviço

» de
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»dc ElRev meu Senhor , e obrigação de

» voílb cargo ,
que os effeitos naturaes de

)) pai
,
que são os que mais forçao a iiatu-

» reza ; e no IbfFrimento que nioítraftes na

)) morre de D. Fernando de Caitro volío íi-

» lho , ie connrma bem eíla opinião : e cer-

» to , que eu o Icnii por mim , e por vós , e

)) o houve por mui grande perda ,
por quão

» cerros íinaes íe nelle viam de leu grande

)) esforço , e creio que niílo lho quiz Deos

)) pagar com o th'ar de vida táo rrabalho-

)> ia
,
por meio rao honrado , e de canta glo-

)) ria íua
,
que deve de fer grande cauia de

)) vo íTa confolação.

» D. Álvaro de Caibro voíTo filho não

» empregou mal fua jornada, pois com tan-

)) tos trabalhos , e perigos íbccorreo a for-

)> taleza de Dio , a tempo que íua chegada

)) foi por então o rem.edio delia ; e de co-

)) mo fe nlíTo houve , e no dar nas eílancias

)) dos inimigos , e em tudo o mais , lhe ian-

)> ço muitas bênçãos por voíía parte , e mi-

» nha.

)) E tornando a voíTa determinação de

)) aventurardes voíla peíToa , e o Eftado da

)> índia
,

por íbccorrerdes Dio , foi mui

)) boa ,
pois de o não fazerdes eílava tanto

» mais aventurado : e o chegardes, a Dio ,

» e ordenardes voíTa defembarcaçao , e man-

» dardes que os navios commettelTem a ter-

»ra,
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» ra , ao tempo que havíeis de dar a bata-

)) lha , e o modo do commetrer que niflb

» tiveíles , tudo me pareceo digno de agora ,

» e fempre darmos muitas graças a Deos

» noílo Senhor , e de Sua Alteza vos fazer

5) muitas mercês , a que agora dá princioio ,

)) como vereis acerca de vós , e de voíTo fi-

)) lho , e aílim o deve fazer , e fará aos Fi*

» daigos , e Cavalleiros
, que neífa jornada

)) comvofco o fervíram , em efpecial a Dom
))Joâo Mafcarenhas

,
que fe houve no pezo

» deíTe cerco como honrado Capitão , e es-

» forçado cavalleiro. Folguei muito de ver

5í O modo que tiveítes no efcrever a S. A.

"V fobre os íerviços que os Fidalgos, e Ca-

^valleiros, que nelTas partes andam, lhe íi-

5) zeram no negocio de Dio , no que fe vio

)) que tinheis com feus trabalhos conta : iP-

» to fazei fempre por amor de mim , e fol-

)) gai de louvar os homens
,
porque já que

» eíM certo não faltar quem diga delles os

» males, (que haveis decaíiigar, os que nel-

)) les fentirdes
,
) razão he também que os

» bons os alcvanteis
,
pêra que os que lá nao

)) puderdes galardoar , Sua Alteza por voíFa

» informação o faça.

» Eu fallei fobre voíTa vinda , como me
»efcreveíles

,
que me elle não concedeo ,

» e me deo pêra ilTo duas razoes
,
que a meu

» parecer ^ ainda que vós tenhais muitas pe-

>) ra
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Ti ra vos defejardes de vir , Sua Alteza tem

» muitas mais pêra vos mandar rogar
,
que

»o íirvais neíle governo outros três annos,

)) o que haveis de folgar de fazer por fer-

» virdes a noíTo Senhor
,
pela grande mer-

>cê que vos tem feito, e a Sua Alteza pela

59 confiança que de vós tem , e contentamen-

» to de voílb ferviço. E confíai em Deos ,

» que vos dará forças pêra poderdes com os

)) grandes trabalhos , e defordens da índia.

» E eu efpero nelle
,
que fazendo-o vós af-

» íim , venhais encher eftes picos da ferra de

5) Cintra , de Ermidas de voíTas vitorias , e

» que as vifiteis , e logreis com muito def-

» canço voíTo. Nas coufas particulares vos

y> nao fallo
,
porque ElRey meu Senhor vos

í eícreve o que ha por feu ferviço , em re-

» fpoíla da carta geral, que lhe efcreveíles

,

)) que vinha em muito bom eílilo , e em mui-

yi to boa ordem. Efcrita em Lisboa a 22. de

:i> Outubro de 1547.

CA«
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CAPITULO IX.

De como o Vijc-Rey D, João de Cafíro a^

ãoeceo : c de huma 720tavel jalla que fez
aos Gfiemes de ElRey Jobre Jua pobre*

za : e de como faleceo • e em que teynpo :

e das partes , e qualidades de fua pejjha,

OVífo-Rey D. João deCaílro (de ciijo

ritulo V gn começou a uíar ) defpedio

com muita preíTa as cartas de ElRey pêra

Dio aos Fiddigos que Já ficavam invernan-

do, e pêra os Capitães deChaul, eBaçaim,
porque a todos ElRey efcreveo ; e o mef-

ino fez pêra Cananor , e Cochim. E iogo

teve o Viío Rey recado de Martim Corrêa

da Silva. E fabendo eílar em Angediva

,

defpedio apreíladamente alguns navios de re-'

mo , com todas as coufas que Martim Cor-

rêa lhe pedia , e muitas efquipaçoes novas

,

e confervas pêra os doentes
,
que mandava

trazer, e muito dinheiro , e provimentos pê-

ra toda amais gente, que havia de ficar in-

vernando na náo , pêra fe lhe pngarem feus

quartéis , e darem feus mantimentos. Eftes

navios voltaram logo , e por elles mandou
Martim Corrêa da Silva as vias de ElPvey

,

e os doentes todos ,
que foram levados ao

Hofpital 5 onde foram mui bem curados. O
Vifo-Rey fe pagou de dez mil cruzados ,

de
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de que IheEIRey fez mercê, que logo pa-

gou a peíToas que lhos tinham em.preílado

pêra as deípezas das jornadas que fez.

Andava o Vifo-Rey nefte tempo acha-

cofo , trifte , e melancolizado , e com huns

faílios de tudo
;
porque na verdade depois

da morte de feu filho D. Fernando nunca
mais o viram fem achaques ; e fobre iíío

era homem
,
que tratava mal fua pefíba nos

regalos deJla
,
porque o feu comer foi fem-

pre muito moderado , e o feu dormir pou-
co , e os trabalhos que tinlia levados na guer-

ra , foram muitos , e m.uito grandes , e em
fim todas eftas coufas o traziam mui fraco

,

e debilitado. E fobre tudo lhe deram hu-

mas febres , de que logo cahio em cama
,

com ruim opinião delias, eelle fefentio de
feição

,
que bem vio que não eftava pêra en-

tender emcoufa alguma. Pelo que entregou

o governo ao Bilpo D. João de Alboquer-
que 5 e ordenou-lhe por Coadjutores o Ca-
pitão da Cidade D.Diogo de Almeida Frei-

re , e o Doutor Francifco Tofcano , Chan-
celler do Eftado , e Baítiao Lopes Lobato

,

Ouvidor Geral , e Ruy Gonçalves de Ca-
minha , Veador da Fazenda , fobre quem
defcarregou todas as coufas do Eftado

,
por-

que fe recolheo com feu ConfeíTor pêra

tratar fó de fua alma.

E porque eftava tão pobre
^
que não ha-

via
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via em fua caía dinheiro com que fe cor-

reííe com as defpezas de fua enfermidade ,

e com o ordinário de íeus criados , e elle

não fe queria individar , nem pedir já aos

homens empreílimo , fez hum dia chama-
mento de todos os Deputados , e de outros

prelados , e peíToas doutas , e religiofas , co-

rno foram o Padre Meftre Pedro , Vigário

Geral da índia , Fr. António do Cafal , Cuí-

todio de S. Francifco , o Padre M. Francif-

co 5 da Companhia de Jefus , e os Officiaes

da Fazenda de EiRey. E tendo todos pre-

íentes , aílim deitado em fua cama
, já fra-

co, e debilitado, lhes fez efta breve falia:

Falia do Vífo'Rey,

» A yT Andei-vos , Senhores , chamar pe-

> XVX ra vos dizer o eftado , e neceílida-

» des a que fou chegado
, que não houve

3í hoje nerta cafa dinheiro com que fe com-
» praííe huma gallinha pêra minha peíToa

;

» porque fiquei rão defpezo , e individado

» pelos grandes gaflos
,
que fíz efles dous an-

5) nos nas guerras paflsdas
,
que até dos meus

» ordenados eílou pago adiantado até quin-

ai ze de Setembro que vem : e confeílb-vos

,

» que não oufo a pedir dinheiro emprefta-

» do a peíToa alguma pêra mim, comonun-

)l ca íiz
5

porque o houve por mui grande

))in-
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), Inconveniente pêra o homem que eftá neP-

» te cargo, porque lhe convém que eíleja lí-

» yre , e iíento com os homens
,
pêra fazer

))juíliça direita a todos. E pois não tenho

), outro remédio, peço aosVeadores daFa-
» zenda , e Officiaes de ElRey

, que aqui

» eílam
, que eíles quatro mezes

, que ha da-

» qui até virem as náos do Reyno , me quei-
»ram ordenar huma defpeza honefta daFa-
» zenda de EIRey pêra os gaíios de minha
» cafa , conforme a minha qualidade , e á
» peíToa que rcprefento. E fe virdes que te-

» nho alguns gaíios defneceíTarios , e fobe-
))jos5 vos peço que os corteis; e pêra iíTa

)) não quero que peíToa de minha cafa cor-

» ra com as defpezas deJla
,
pêra que o dinhei-

»ro de S. A. feja defpendido com muito
» refguardo. Também vos peço que orde-
» neis hum official pêra fe lhe dar aquillo

)) que alvidrardes que fe pode defpender

» comigo
,

pêra correr tudo por fua mão*
»E aíFim vos peço

, que algumas dividas

» que ainda ficaram
, que não pude pagar,

))(que todas tenho feitas em ferviço deEl-
» Rey nas guerras paliadas por mar , e por
» ferra , em dar de comer a muita gente , e
» fuftentar muitos foldados

, ) que as queirais

» mandar pagar do dinheiro de EIRey. E
» aílim ifto , como tudo o mais 5 mandareis
» aíTentar em hum livro feparado

j que eílâ-

Couto, Tom. IIL F. //, E ^ rá
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)) rá em poder do Thefoureiro de ElRey ,

» pêra a todo o tempo que eu o puder pa-

»gar, o faça. E iè eu morrer, elie haverá

^ por bem de me fazer mercê de tudo. j

E rom.ando hum Miííai
,
poz fobre el-

|

le a máo direita , dizendo: » Por efte jura-

5j
mento dos Santos Evangelhos

,
que até ef-

^ ta hora em que eílou , nao fou em cncar-

» g^ á Fazenda deElRey de hum cruzado,

)) nem a alguma outra pefiba de coufa que

5, tomaíTe Chriílao
, Judeo , Mouro , ou Gcn-

)) tio , nem nunca , em quanto governei a In-

5, dia , tive género algum de trato de mer-

•y) cadoria , nem por outra alguma via tenho ,

)) ou tive proveito algum ; antes até agora

)) vivi 5 e gaftei de meus ordenados , fem me
)) ajudar de outra alguma coufa. Nem em
)) meu poder , nem fora delle tenho fenao

)) aquilio 5 que trouxe de Portugal pêra o

)) ferviço , e authoridade defte cargo. E ain-

)) da delTa pouca prata de meu lerviço he

)) quafi amerade diminuída
, parte por ma fur-

)) tarem 5
parte por fe gaílar , e quebrar. E

» de tal maneira, e tão rcgiílado fui fempre

-)) çm minhas defpezas
,
que fora do ordina-

» rio, não tive alguma hora poílb pêra com-

)) prar outra colcha , além deíla que tenho

» na cama ; nem em minha cafa fe achará

» peça
,
que eu fízeíib neílc Eftado , tirando

» huma eípada de ouro , com algumas pe-_
»dras I
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» dras de pouca luhflcincia , e hum capace-

» te guarnecido de prata, que fiz pêra mea
» filho D. Álvaro

,
porque determinava de o

» mandar eíle anno
,
que embora vem , a Por-

» tugal , a lervir ElRey noíTo Senhor na
» Corte , e na guerra. E de tudo iílo que
)) aqui diííe , e jurei vos peço que mandeis
» fiizer hum Termo , em que todos os que
» aqui eílais fe aílinem

,
pêra que a todo o

)> tempo que fe bichar ©contrario diílo
,
que

» aqui jurei , ElRey noíTo Senhor me caf-

» figue como a perjuro á fé , e deílruidor de
» fua honra , e fazenda. »

Eíle auto fe fez logo , e hoje eílá o pró-
prio , em que todas as peíToas nomeadas íe

aííináram em hum Jivro dos regiílos da Fa-
zenda dos Contos de Goa, doude o nós ti-

rámos , e trasladámos. E certo , que aíHm
devia de andar efcriro nos ânimos de todos
os Governadores , e Vifo-Reys da índia. E
fe ifto fuccedêra em tempo daquelles anti-

gos Gregos , que comi muita razão puderam
trasladar efte Termo em laminas de ouro ,

e pregarem-nas fobre as portas do Oráculo
ide Deiphos

,
junto daquella notável, e me-

morável fentença
,

que nellas tinham de
Nojce te ipfum. Porque não ha mòr conhe-
cimento de íí mefmo , nem mór defprezo
de tudo

, que o que teve eíle Vifo-Rey ; por-

que nem aquelle grande defprezo de ouro,
E ii e
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e riquezas daquellc famofo Capitão Fabrí-

cio Romano , nem o de eíToutro Themifto-

cles Grego , chegaram a cíle. E com muita

razão pudera a vida defte Vilo-Rey fcr re-

gra, e nivel de todos os outros, e osReys
de Portugal darem o traslado deíle auto por

regimento a todcs os que pêra a índia dcí-

pacJiaíIem
,
porque nelle lhes moftra bem a

pureza
,
que hão de ter em fua Fazenda , o

como hão de [cr regiíindos , e defapegados

de tudo pêra poderem* fazer juRiça. O co-

mo hão de deixar fervir aos Ofiiciacs feus

cargos, pois lhos ElRey dá por feus fervi-

cos , como a elles a governança da índia

;

e não taparem, as bocas tanto a todos , co-

mo depois alguns fizeram , que os não dei-

xavam com.er , fendo a tenção de ElRey
que fe fartem em feus cargos

,
(como El-

Rey D. João o II. diífe áqiielíe Almoxari-

fe ,
que dizia

, que m,orna de fome
,
que

pois tinha carne, pefcado, azeite, vinho, e

bifcouto
,
que fefartalTe. ) Mas foi o Mun-

do tanto de mal em peior , e aílim fe tro-

caram eílas bolas depois , que eíle Vifo-Rey
pedia aos Officiaes de ElRey que llie déf-

fem de comer ; ehoje não baíla pedirem el^

les aos Vilo-Reys que os fartem.
, porque

comem todos tanto por fuás mãos por re-

gra
j

que não levam bocado á boca
,
que

lhes não. feja contado. E deixando efta ma-
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teria que efcandaiiza , tornemos á noíTa hif-

toria.

Os Veadores da Fazenda com os Depu-
tados do governo, ordenaram aoVifo-Rey
pêra defpezas de ília cafa tudo abaíladamen-

te; mas o que lhe iimitáram , e o livro em
que fe lançou eí!:a defpeza , nós o não achá-

mos, bufcando-o bem. A doença do Viío-

Rey foi tanto por diante
,
que aos quator-

ze dias delia dco a alma a Deos noflb Se-

nhor , depois de feitos todos os aélos de mui-
to bom Chriftão , com grande dor , e má-
goa de toda a índia, que rodos o fentíram

em extremo
,
porque o amavam como pai.

Faleceo a féis de Junho de I5'48. em ida-

de de quarenta e oito annos , tendo gover-

nado dous e oito mezes , em que entraram

quatorze dias
,
que fó logrou o titulo de Vi-

Ío-Rey. Bufcou-fe feu teílamento pêra ve-

rem o que mandava acerca do feu enterra-

mento , e achou-fe em huma boceta do Rej-
no , cuja chave elle comíigo trazia , e den-

tro nella lhe acharam humas diciplinas, que
moílravam que ufava muito delias, e a gue-
delha da barba

, que mandou de Dio em pe-

nhor á Cidade de Goa do empreftimo , que
lhe pedio pêra repairar a fortaleza dos gran-

des damnos
, que no cerco lhe fizeram , e

três tangas Larins. Aberto o teftamento ,

achou-fe nelle, que fua mulher, efeu filho

Doai
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D. Álvaro de Caílro eram feus reftamenrel-

ros ; e mandava que o enrerraflem cm São
Francifco , e que feus ofíbs foílèm depois

levados á ília Capella de Cintra. E encom-
mendava a feu filho D. Álvaro de Callio ,

que logo fe foííe pêra o Reyno. As rriais

particularidades do rellamento não aponta-

mos
,
por nos não ferem neceíTarias pcra a

hiíloria.

Foi D. João de CaPcro íilho do Gover-
nador de Lisboa D. Álvaro de Caftro

,
(co-

mo no principio da hidoria diííemos,) foi

cafado com Dona Leonor Coutinho , filha

de Lionel Coutinho
, que mamaram em Ca-

lecut com o Marichal , e de D. Mecia de

Azevedo. No eítado da mocidade foi bem
inftruido nas artes liberaes , depois de tão

bom Latino
,
que podia julgar de antre ef-

tilo , e eílilo
,
(como fe vio naquelle curio-

fo Tratado que fez na jornada do E.lrei-

to do Mar Roxo , auando foi com D. Ef-

tevao da Gama,) em que muito curiolamen-

te dá razão do porque fe chama Roxo , e

daquellas manchas vermelhas
,
que fe acham

por todo aquelle Eítreito , com bem diífe-

rentes fundamentos do que fizeram outros,

que efcrevéram fobre iílo , cujo Tratado di-

rigio ao Infante D. Luiz. Foi muito incli-

nado 5 e aífeiçoado á Mathematica , de que

teve por Meílre o grande , e iníigne Dou-
tor
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tor Pêro Nunes, em companhia do Infante

D, Luiz
,
que também a aprendeo. Naquel-

la Armada, queElRey mandou de foccor-

ro , de que foi por Capitão mor António

de Saldanha, foi elle por Capitão de hum.a

caravela. E conta-fe delle ,
que acabada a

jornada , mandando o Imperador fazer mer-

cê de dous mil cruzados a cada Capitão da-

quella Armada Portugueza , fó D. João de

Caftro os não quiz acceitar , dizendo
,
que

elle fora por mandado de ElRey de Portu-

gal , e que elle lhe faria mercê. Depois o

mandou EiRey a Ceita com huma Armada
a talhar a Almina. E aífim fe fervio delle

nas Armadas das Ilhas , e depois foi á ín-

dia com D. Garcia de Noronha , ao primei-

ro cerco de Dio , ( como fica dito no Cap.

VIII. do III. Liv. da V. Década
, ) e em

tudo deo de íi grande fatisfaçao. Morreo-
lhe íeu pai , herdou aquella quinta de Cin-

tra , aonde íe recolheo a fíiofofar já depois

de fer de quarenta annos , cortando todas

as arvores de fruito que tinha, em cujo lu-

gar fez plantar outras agreíles , e peregri-

nas , e fez aíli debaixo de huma lapa huma
Ermida muito devota. Aqui o hia o Infante

D. Luiz ver, e communicar , e dalli fe lhe

aíFeiçoou de feição
,
que o inculcou a El-

Rey pêra o mandar por Governador a ín-

dia, onde o fervio com muito zelo, amor,
/ in-
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inteireza , e pouca cubica , como pelo de-

curfo da hilloria fe tem vifto , fazendo tan-

tas , e tão continuas guerras aos inimigos,

por mar, e por terra, andando de continuo

embarcado com as armas ás cofias
,
que fe

affirma ,
que de puro trabalho morreo. E

também fe pode affirmar defua muita cari-

dade , continência
,
pouca cubica ,

grande

temor de Deos , e em todos os mais exte-

riores de Chriftão
,
que fua alma eílará na

gloria recebendo o premio , e galardão de

todos os feus trabalhos.

DE-
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DÉCADA SEXTA.
LIVRO VIL

Da Hiftoria da Iiidia.

CAPITULO I.

De como por morte do Vifo-Rey D. João dô

Cajiro fuccedeo Garcia de Sã : e das

pazes que fez com o Idalxd.

M À

Stando ainda o corpo do Vifo-Rey
D. João de Caílro por enterrar, poC-

^ to no meio da Gapella , mandou o
Veador da Fazenda Ruy Gonçalves de Ca-
minha trazer o cofre , em que eílavam as

fuccefsóes da governança da índia
, que eram

finco ; e abrindo-o perante todos os Oíficiaes

,

Fidalgos , e Capitães , tirou a primeira , e

ã deo a D. Diogo de Almeida . Capitão da
Cidade

, que a examinou com o Ouvidor
Geral , e achou queeftava sá , e inteira , fein

nella íe bolir. E tornando-a ao Veador da

Fa^
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Fazenda, clle a deo ao Secretario

, queleo
em alta voz o titulo de fora

,
que dizia aí-

íim : Primeira Juccefsao da governança da
índia , qut fe abrirá , falecendo o Vifo-Rey j

D. João de Cajlro , o que Deos não permit-
f/?; e ao pé eilava ElRey aílinado. Eabrin-
do-a , a foi lendo alto

,
pêra que todos a ou-

viflem, e achou nella D. João Mafcarenhas
,

que era ido pêra o Reyno. E tornando-a ao
cofre, tiraram a fegu iida , com quem fe fez

a mefma diligencia ; e lendo-a, acharam Dom
Jorge Tello

,
que taíiibem era ido pêra p

Reyno. E tirada a terceira , com quem tam-

bém fe fez a mefma diligencia
, que com a

primeira , e fegunda , acharam fucceder Gar-

cia de Sá ^ que eilava preíénte , a quem lo-

go aí li lhe fizeram entrega da governanta

da índia, na forma acoftumada naquellcs Ef-

tados , dando a menagem doEílado da Ín-

dia nas mãos de D. Diogo de Almeida, Ca-
pitão da Cidade.

Aqui aconteceo huma galanteria, que fe

notou a Jorge Cabral
,
que eilava preíénte

,

que vendo abertas três fuccefsões , dilTe :

)) Dera alguma coufa agora por fíber qual

)) he o rapaz da quinta fuccefsao , que a quar-

» ta bem lei que fou eu ; » e aííim o foi por

falecimento defte Governador , como adian-

te em feu lugar fe dirá.

Feito o auto da entrega da índia
,
que
foi
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foi aos féis dias do mez de Junho do anno

de 15485 depois de fe enterrar o corpo do

Viib-iley , o mais folemnemente que pude-

ram 5 íe recolheo o Governador pêra fua ca-

ía , e começou a entrar nos negócios de feu

cargo, viíitando a Ribeira das Armadas , e

os Armazéns , mandando prover todos mui-

to bem , e negociar os navios com muita

preíTa
, porque determinava de fe embarcar

no verão.

As novas da morte do Vifo-Rev Dom
João de Caílro correram logo por eíTe cer-

tão , com que o Idalxá deípedio lium Em-
baixador, chamado Motabarcao , Regedor
do feu Reyno , com grande apparato pêra

ir viíitar o novo Governador , e a lhe fazer

novos requerimentos fobre as coufas de Mea-
lecan , dando-lhe todos os feus poderes pê-

ra tratar, e aífentar pazes, porque Ih^ nao

vinha bem ter guerra com os Portuguezes

,

porque lhe era neceíTario defoccupar-fe de

tudo
,
pêra reíiílir ao Rey do Canará

, que
lhe fazia dura guerra , e por haver á mao
certas Cidades

,
que lhe eIJe tinha tomadas.

Eíle Embaixador chegou a Goa em Agof-
to , e o Governador o mandou bufcar , e

o recebeo com grande apparato , e depois

de paílada a viíita o ouvio. Eíle lhe diife

:

» Que o Idalxá feu Senhor dera as terras fír-

»mes de Salfete , e Bardes ao Governador
)) Mar-
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» Martim AíFonfo de Soufa , com condição

,

)> que Mandaria Mealecan pêra o Reyno , j

» ou pêra Maluco , como confta daqueiles I

» contratos que aprefentava. (^ue lhe pedia

» lhos cumpriííe , e lhe entrega íFe Mealecan ,

» ou lhe larg.qíTe as fuás terras , e tanadarias. »

O Governador lhe refpondeo : » C)ue o Go-
»vernador, que com elle fizera aqucllescon-

» tratos , efrava no Reyno , e que elle lem
» recado d'EIRev de Portugal não podia

)) fazer coufa alguma naquelle negocio. Que ,

5) fe tratava fó de íe fegurar de Mealecan ,
^

» que elle o teria tão fechado , e guardado ,

)) que na fua imaginação eíliveííe tão longe

)) de paílar aoBalagate, como fecftivera no

» Reyno de Portugal. E que fe o pedia pe-

» ra o ter em cuíiodia em outra parte
,
que

7) em nenhuma elle podia efíar mais feguro
,

» que na Ilha de Goa , rodeada de hum. mui-

)) to largo rio , e com tantas guardas , e vi-

)) gias
,

que não podia dar huma volta na

» íua cama
,
que não foíTe fentido ; com o

5) que fe havia de haver por fatisfeito. » O
Embaixador defpedio logo correio ao Idal-

xá deíla rclpofta
,
que Iheefcreveo

,
que con-

íirmaíTe novas pazes , mandando-lhe Capitu-

los delias. E tornando o Embaixador a aper-

tar com o Governador , e moítrando-lhc os

apontamentos do Idalxá , depois de viftos

em confeiho , e praticados por todos os Ca-

pi-
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pitães, e Fidalgos , coiicluiram-fe as pazes

com os Capítulos feguintes.

» Qiie de novo fe confirmavam as pazes

,

» e amizades como d'anteseftavam feitas com
)) os Governadores paíTados , com condição ,

» que Jogo entregaria o Idaixá o Embaixa-

» dor
,

que lá tinha retendo do tempo de

» Martim AíFcnfo de Soufa com todos os

» Portuguezes , e todas fuás fazendas.

» Que nunca mais daria fcldo a nenhum
jí Portuguez

,
que foíTe fugido pêra Teus Rey-

)) nos.

)) Que as terras fírm.es de Salfete , e Bar-

)) dés nunca mais fallaria nellas , e ficariam

» a EIRey de Portugal pêra todo fempre
,

> Tem os Reys deVifapor terem mais nellas

)) direito algum.

)> Qiie fe em algum tempo vieíTem galés

> de Rumes á índia, feria elle Idaixá obri-

» gado a ajudar , efoccorrer o Governador,

» que no tal tempo governaíTe a índia , com
» mantimentos , marinheiros por feu dinhei-

» ro , e que nada diílo dariam em algum dos

5) fèus portos aos Rumes ^ nem os agazalha-

» riam nelles.

Eíles quatro Capítulos aííima são os que
o Idaixá concedeo ao Governador ; e os que
concederam ao Idaixá , são os feguintes :

)) Qije os Governadores da índia feriam

% obrigados a terem hum Feitor na Cidade

» de
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» de Dabul

5
que daria cartazes a todas fuás

)) nãos , e navios
, que daqucile porto íahiJP-

)} fem , e nelle carregaííem.

» (^ue os n.ercadores
,
que dos portos de

)) Períia , e Arábia fofTcm a Goa com caval-

)) Jos , os poderiam paííar ao Balrgate , e que
)) os donos delles pudelfem levar íuas armas
)) lem lhes entenderem com eilas.

)) Que o Idalxá poderia mandar levar to-

)> dos osannos da Cidade de Goa quinze ca-

)> valios forros de direitos pêra fua peíToa.

)> Qiie poderia o Idajxá mandar levar de
)) Goa todos os annos três mil pardáos , em-
» pregados nas fazendas que quizeíTe , lem
5) pagar direitos , nem Jagimas da fahida.

)) Qiie o Governador da índia teria Mea-
» lecan em muito boa guarda , e vigia , e o
» não mandaria pêra fora de Goa , lem pri-

5) mciro o fazer a fabcr no Idaixá. »

Dcílas pazes foram Jinguas Coge Porco-

li por parte do Idaixá , e João de Caíiro

pela do Governador, e logo fe juraram na

Cidade de Goa com grandes folemnidades

;

e o Governador defpcdio hum Embaixador
pêra ir á Corte de EiRey a vellas jurar, c

Tornar entrega do Embaixador , ePortugue-

zes. Eíle Embaixador foi muito bem rece-*

bido de ElRey
,
que jurou perante elle as

pazes , e as mandou apregoar por feus Rey-

nos , e lhe fez entrega do Embaixador , o
Por^
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Portugucze?. O Governador entendco o que
faltava do Inverno em algumas coufas do
governo da Republica. E porque faltava moe-
da na Cidade, mandou bater huma de ou-
ro da lei dos pagodes , redondas

, que vi-

nham da terra firme
, que era de quarenta

e três pontas
,

que refponde a vinte quila-

tes e hum quarto , e cada marco de oura
fica refpondendo a felíenta e fete moedas , e
duas tangas , oito grãos , e dezefeis avos de
grão. Efta moeda mandou chapar, e cunhar
de huma parte com a figura do Bemaventu-
rado Apoílolo S. Thorné, Padroeiro da ín-
dia , e da outra com as quinas das Armas
Reaes de Portugal , e fícáram.-fe chamando
S. Thomés , moeda que ainda dura na ín-

dia , e corre por toda ella. E toda a pef-

foa que metteííc ouro na moeda , mandou

,

que de cada marco de ouro Javrado pagaí^

fe dous S. Thomés , hum pêra ElRey , e
outro pêra os Officiaes.

CAPITULO 11.

Ve covío mataram em Dio Luiz Falcão
,

. Capitão daqueJlafortaleza : e das Ârma-^
das

j queElRey defpedio pêra a índia.

EStando huma noite Luiz Falcão no quar-
to da prima em fua caía , aíTentado cm

huma cadeira , com o roílo pêra huma por-

ta.
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ta , que fahia pêra hum baluarte , onde os

Toldados vigiavam toda a noite , e tinha an-

tre as pernas hum menino , íeu íilho natu-

ral ,
(que depois fe chamou Aires Falcão,

e foi Capitão de Baçaim , e de Dio , e tem
hoje filhos , e netos

, ) e como eile eftava

com candeas accezas , e os que paliavam pê-

ra o baluarte hiam de Jongo da porta
,
que

eílava hum pouco aberta , apontaram da ban-

da de fora com huma efpingarda nelle , e

tomando-o peia cabeça , deram com elle mor-
to no chão i e acudindo os feus aos gritos

do menino , acharam já o Capitão morto,
e correndo a voz pela fortaleza , acudiram

todos a fua caíli , fem faberem donde lhe

aquillo podia vir , e alli de commum con-

fentimento elegeram por Capitão hum Fi-

dalgo pobre , acanhado , mas bom homem ,

e bom Chriílão , chamado D. Artur de CaP-

tro. Ao outro dia depois de Luiz Falcão fer

enterrado , fe tiraram grandes inquirições ,

fem acharem rsílo de coufa alguma.

E como ifto era já entrada de Setembro,

defpedio D. Artur hum navio pêra Goa , com
cartas ao Governador do que era fuccedido.

Eíle navio foi tomar Baçaim ; e fabendo

D. Jeronymo de Menezes , Capitão daquel-

la fortaleza , *o fucceílb , receando que hou-

veíTe na terra alguma alteração , fe embar-

cou logo , levando dous navios com llncoen-

ta
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ta homens , e atraveíTou o Golfo , ( porque

os Fidalgos daquelle tempo traziam mais o
penfamento no ferviço deDeos, e doRey,
í]ue em ouiro algum intereííc , e aflim Deos
os ajudava , e honrava , e logravam o feii

pouco
5
que então tiravam das fortalezas , o

que hoje nao vemos fazer ao feu muito dos

d'agora. ) Chegado D. Jeronymo a Dio , o
foi D. Artur com todos os da fortaleza buf-

car ao cães , e o levou pêra fua cafa , e lo-

go perante todos lhe pedio que quizelTe to-

mar entrega daquella fortaleza , e lhe oíFe-

recia as chaves
,

porque elle não queria a-

quella carga. D. Jeronymo de Menezes te-

ve com elle grandes cumprimentos , nao que-

rendo tomar as chaves , dizendo-lhe
, que

elle vinha alli a fer feu foídado , e que tu-

do eílava bemnelle; eaífim ficou fendo feii

hofpede até chegar Martim Corrêa da Sil-

va 5 como logo diremos
,
porque he necef-

fario que continuemos com as náos do Reyno.
Depois que ElRey defpedio aquellas duas

Armadas , de que eram Capitães mores Mar-
tim Corrêa da Silva , e Francifco Barreto

,

pelas novas que teve da vitoria de Dio , fa-

bendo que ainda ficava o Eftado de guerra

com Cambaya perigofo , determinou man-
dar mais Armadas , e gente

^
porque pêra

coufa tão importante , como era foccorrer

a índia , em que efperava que a Lei do Evan-
Couto. Tom» IIL P. iL F ge-
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gelho tanto fe dilataíTe , nao receava defpe-

zas 5 nem o impediam trabalhos ( c]iie não
faltavam no Reyno

,
) e alTim mandou com

muita preíía negociar onze náos
,
que repar-

tio em três Capitanias. Das finco fez Capi-

tão mor Manoel de Mendoça
, que deípa-

chou com as fortalezas de Çofala , e Mo-
çambique

5
que defpedio entrada de Março.

Os Capitães de fua companhia eram
, Jorge

de Mendoça
,
que levava a Capitania de

Goa 5 Álvaro de Mendoça , Manoel Rodri-

gues Coutinho , e Baílião de Taíde.

As outras féis náos partiram até vinte do
mcfmo mez. Das três delias era Capitão mór
D* João Henriques , que levava a Capitania

de Malaca , e os Capitães das outras duas

náos eram Aires Moniz , e António de Azam-
buja. O outro Capitão mór era João de Alen-

doça o Chii
,
que também trazia a Capita-

nia de Alalaca ; e os Capitães de fua con-

ferva eram , Fernão de Alvarez da Cunha
,

cDioejo Rebello. Eílas Armadas tiveram tão

boa viagem, que Fernão de Alvarez da Cu-
nha foi ferrar a cofla da índia em Julho,

e por achar o tempo verde fe recolheo a An-
gediva , onde eílava Martim Corrêa da Sil-

va , e dalli deipedio recado ao Governador,
das Armadas que eram partidas do Reyno

,

e das novas da faude de ElRey
,
que foram

muito felleiadas. E entrada de Setembro fe

fi.
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fizeram á véla pêra Goa , e juntamente com
ellas furgíram as Armadas todas ^ e a de Fran-

cifco Barreto, que eílava de invernada em Mo-
çambique

;
que foi luima formofa coufa pê-

ra ver
5
porque enchiam aquellas náos todo

aquelle porto.

Neftas Armadas mandou EIRey os pri-

meiros Frades da Ordem dos Pregadores ,

pcra na índia exercitarem feu officio , e veio

por Vigário Geral de todos o Padre Fr.

Diogo Bermudes , Caílelhano , Varão dou-

to , e de vida religiofa , e exem.plar , e trou-

xe doze Frades , que foram bem recebidos

em Goa , e fundaram o célebre Convento

,

que hoje tem naquella Cidade.

CAPITULO III.

De como nejla Armada do anno de I5'48. de

que era Capitão mor Manoel de Mendo-
ça , trouxeram os Padres da Companhia
huma cabeça das onze mil Virgens

^
que

fci muito bem recebida em Goa : e das no^

vas que o Governador Garcia de Sâ teve

de Dio^ e defpachouMartim Corrêa da Sil-

va pêra aqucliafortaleza : e dosEmbaixa-'
dores que a Goa vieram dos Reys vizinhos*

Muitas coufas vieram neílas Armadas
^

que alegraram a índia ; mas íobre to-

das foi huma cabeça das onze mil Virgens ^

F li que
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que alguns Padres da Companhia trouxeram

,

Relíquia muito pêra eílimar , e que a Cida-

de de Goa o fez muito , e aííim foi recebi-

da com procifsáo muito folemne , em que
fe achou o Bifpo reveftido , e o Cabido com
todas as Freguezins , e Ordens , e foi levada

da Sé de Goa até o Collegio de Santa Fé
,

que fe agora chama de S. Paulo
,

que he

hum dos Collegios fumptuoíiííimos
,
que os

Padres da Companhia tem pelo Mundo dos

principaes. Com eftas Armadas ficou a índia

profpera de náos
,
que ficaram nella, (por-

que fó quatro tornaram com a carga
,
) de

gente , de dinheiro , e mais coufas. Manoel
de Mendoça , Capitão mor das íinco náos,

em chegando a Goa faleceo de humas cama-
rás de que vinha doente.

No mefmo tem.po chegou o catur de Dio
com as cartas de D. Arrur de Caílro , e de

D. Jeronymo de Menezes , em que lhe da-

vam conta da morte de Luiz Falcão
,
que o

Governador Garcia de Sá fentio muito; pe-

lo que logo defpachou Martim Corrêa da

Silva
,
pêra ir entrar naquella fortaleza , e

mandou cm fua companhia o Doutor Ma-
noel de Mergulhão a tirar devalTa da mor-
te de Luiz Falcão ; e efcreveo cartas de gran-

des agradecimentos a D. Jeronymo de Me-
nezes

,
pela prefteza com que acudio a Dio.

E aífim defpachou Jorge Cabral pêra ir en-

trar
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trar na Capitania de Baçaim
,
por ter Dom

Jeronymo de Menezes acabado feu tempo.

Martim Corrêa da Silva partio em navios

muito ligeiros , e em oito dias foi áquella

fortaleza , e tomou poííe delia , e D. Artur

de Caílro fe embarcou com D. Jeronymo de

Menezes pêra Baçaim
,
que entregou a for-

taleza a Jorge Cabral , e dahi fe paíTou a

Goa.

O Doutor Manoel de Mergulhão fez

muito grandes diligencias fobre a morte de

Luiz Falcão , até dar tratos a hum foldado

por alguns indícios que houve ; mas não con-

íblTou couía alguma , nem nunca fe pode
defcubrir a verdade , e aííim ficou eíle ne-

gocio cm fegredo muitos tempos , até que

fendo Francifco Barreto Governador da ín-

dia , falecendo em Bengala hum mulato
,
que

fe chamava foao Leite
,
que á hora de lua

morte dlíTc , que fe não demandaífe a morte

de Luiz Falcão a peílba alguma
,
porque eí-

le o matara.

O Governador tratou de ir ao Norte ,

porque as coufas de Cambaya eílavam cm
aberto, e.quiz prover a cofta do Malavar,
pêra onde defpedio por Capitão mór Fran-

cifco de Siqueira com quinze navios. Era ef-

te homem, de cafta de Nayres , muito gran-

de Cavalleiro , e tinha feito tantos fervljos

ao Eílado , que o fez EIRey Fidalgo , c

lhe
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lhe mandou o habito de Chrifto com boa
tença. Eíle verão fez pela cofta deCananor,
que eftava alevantada , muita guerra

,
quei-

mando-lhes muitas povoações , e deílruindo-

Ihes , e cortando-lhes muitas palmeiras , e

fazendas.

Pai tidos eítes navios , ficou o Governador
defpachando os Embaixadores do Çamorim

,

que foram confirmar as pazes , e outros do
Rey do Canará , e do Zamaluco ;, do Co-
tamaluco , e outros que foram a vifitar o
Governador por fua fuccefsao , e a confir-

mar as pazes. Todos eftes foram bem rece-

bidos , e defpachados. E nas pazes que con-

firmou com o Rey do Canará , fez mudan-
ça nos Capítulos contra o Idalxá

,
por já ter

com elíe feito pazes , ficando de fora
,
que

nem favorecia hum , nem outro.

PaíTado iílo , defpachou as náos que ha-

viam de ir tomar a carga pêra o Reyno , e

efcrevco a ElRey o citado em que a índia

ficava. Neftas náos fe embarcou D. Álvaro

de Caílro , filho do Vifo-Rey D. João de

Caftro , por Capitão da náo Rofairo , e fe

embarcaram outros muitos Fidalgos a re-

querer feus ferviços. Nefta Armada mandou
Coge Cemaçadim mil quintaes de gengivre ,

e duzentos de pimenta , de ferviço á Rai-

nha D. Catharina ,
pêra huns chapins

,
por-

que tinha delia todos os annos cartas mui-

to
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to honrofas , e peças , e brincos curiofos da

Europa, e aííhii mandou hum Alifante pêra

fervir na Ribeira das náos.

Defpedidas todas as coufas do Reyno ,

ficou o Governador fazendo preíles toda a

Armada pêra fe embarcar , e acudir ás cou-

fas de Cambaya
,
porque eftavam prenhes

,

e podiam parir novos trabalhos. E andan-

do-fe negociando com muita preíla , lhe che-

garam cartas de Ormuz do Capitão D. Ma-
noel de Lima , em. que lhe fazia a faber,

como ficava alevantado nas terras do Magof-
tão hum Capitão Abexim Abixlalá , e que
tinha tomado a fortaleza de Manojao , don-
de fazia grande guerra a todo o Reyno , e

lhe impedia as Cáfilas que vinham pêra Or-
muz , com que a Alfandega padecia gran-

des faltas. Eílas novas fentio o Governador
muito , por ferem aquellas rendas as princi-

paes da índia ; e defpedio com muita bre-

vidade Pantaleão de Sá com quatro navios

de remo , em que levava perto de cento e

fmcoenta foldados
,
que fe fez á vela na en-

trada de Novembro , e de fua jornada adian-

te daremos razão.

CA-
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CAPITULO IV.

De como o Governador Garcia de Sàpartia
pêra o Norte : e das pazes que fez, com

j

ElRey de Cambaya , e mandou Fran-

cifCO de Sá a Surrate.

DEfpachados todos os Embaixadores ,

e náos pêra Cociíim , logo o Governa-
dor fe começou a embarcar, entregando o
governo ao Bifpo , e a D. Franciíco de Li-

ma , Capitão daquella Cidade , e com elles

outros Deputados. E na entrada de Janeiro

deíle anno de quarenta e nove , em que com
o favor Divino entramos , íe fez á véla : le-

vava féis galés
,
quatro galeões , dez cara-

velas , e feíTenta navios de remo. Os Capi-

tães dos navios grandes eram , Francifco Bar-

reto 5 Chriílovclo de Sá , Francifco de Sá de

Menezes , D. Joáo Henriques , João de Men-
doca , Álvaro de Mendoca , Manoel Rodri-

guês Coutinho , Manoel de Soufa de Sepúl-

veda , D. António de Noronha , filho do Vi-

fo-Rey D.Garcia de Noronha, D.João de

Taíde , Pêro de Taíde Inferno , D. Paio de
Noronha, D. João Lobo, Lopo Vaz de Si-

queira , D. Duarte Deça , D. Jorge Deça ,

Jordão de Freitas , e outros muitos Fidal-

gos, e Cavalheiros
,
que hiam nos navios pe-

quenos. E com bom tempo foi o Governa-
dor
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dor tomar Chaul , onde fe deteve poucos

dias, e paflbu logo a Baçaim ,
pêra mandar

continuar na guerra de Cambaya.

Dalli deípedio Francifço de Sá de Me-
nezes com huma galé , e doze navios pêra

fe ir pôr fobrc Surrate ,
por ler avifado ,

que fe efperava por huma náo do Achem
muito rica. Francifço de Sá fe foi lançar fo-

bre aquella barra , defendendo a navegação

aos navios de Cambaya , em que fez algu-

mas prezas. Da chegada do Governador a

Baçaim foi logo avifado ElRey Soltáo Ma-
hamude ; e como eftava já enfadado da guer-

ra 5 e por caufa delia feus vaífalJos pobres

,

e perdidos , e todo o mantimento de feu

Reyno aífolado , e deílruido , e os pobres

,

e mefquinhos clamavam por paz , determi-

nou de a mandar pedir. Pêra iílo deípedio

logo hum Embaixador, peíToa principal de

fua cafa ,
pcra ir vifitar o Governador , e

dar-lhe os parabéns de fua fuccefsáo , e á

volta diífo apalpalío com pazes , dando-Ihe

poderes pêra tudo o que com clle aíTentaf-

íe. Eíte Embaixador partio da Cidade de

Gambayete em três navios muito ligeiros ,

com muitos criados , e cafa , e em poucos

dias foi ter a Baçaim , e furgio na aguada

,

donde mandou recado de fua vinda. O Go-
vernador mandou preparar feu recebimento ,

e embandeirar toda a Armada , e deo reca-

do
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do a todos os Fidalgos , e Capitães pêra fe

irem pêra elle vertidos inuito cuííofamence.

E tendo tudo preíles , mandou buícar o Em-
baixador, que foi paííado a huma galé, ri-

camente toldada , e alcatifada , e acompa-

nhada de outras foi entrando pelo rio por

antre a Armada
,
que lhe deo huma formo-

la íalva , e chegado a terra foi defembarca-

do , e acompanhado da guarda do Gover-

nador , e de todos os cafados até a fortale-

za 5 onde eílava efperando em fala ricamen-

te aparamentada , e o recebeo com grandes

gazalhados. E depois de lhe perguntar pe-

la faude de ElRey , e por outras coufas , bre-

vemente o defpedio , e o mandou agaza-

Ihar na Cidade em cafas
,
que pêra iíTo ti-

nha mandado preparar.

Dalli a três dias o ouvio com o Secre-

tario 5 e alguns Fidalgos velhos , e elle lhe

deo fua embaixada , cuja fubílancia era :

» Queixa r-fe ElRey do Governador D. João
yt de Caftro , não querer cumprir os contra-

yi tos das pazes
,
que tinha feitas com o Vi-

» fo-Rey D. Garcia de Noronha ; e que fo-

))racaufa da guerra , defejando elle decon-
)> fervar a paz , e amizade com ElRey de

)) Portugal ; e que pois elle fuccedêra em feu

)) lugar , lhe pedia quizeíTe emendar aquel-

)) las coufas , e cumprir-lhe os Capítulos das

» pazes. » O Governador lhe refpondeo em
fór-
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forma , deitando de tudo a culpa a Coge Ço-
far, que fora o autlior de todas as guerras.

E vindo o Embaixador a puxar por pazes ,

o remettco ao Secretario , e outros Officiaes.

E fazendo feus apontamentos , elle por par-

te do Soltao Mahamude, c o Secretario pe-

la de ElRey de Portugal , que villos em con-

felho , fe vieram a concluir as pazes com as

niefmas condições
,
que eílavam d'antes aí^

fentadas , tirando o negocio da parede
,
que

i]ão foi licito conceder- fe-lhe ; e nas coufas

da Alfandega
,
que ficaíTe ametade do ren-

dimento delia pêra ElRey de Portugal , af-

lim como já eílava concedido ao Governa-
dor D. Eítevão da Gama.

Eftas pazes mandou o Governador logo
apregoar por Baçaim , e Dio , jurando-as

muito folemnemente ; e defpedio o Embai-
xador com hum rico prefente pêra ElRey;
e mandou outro Embaixador pêra ir a Ci-

dade de Amadabá a ver jurar as pazes por
Soltao Mahamude

,
que elle fez com gran-

des feftas , e alegrias de todos , e as mandou
apregoar por todo o feu Reyno , e na Ci-
dade de Dio. PaíTado iílo , mandaram logo

,

aílim ElRey , como o Governador, Officiaes

pêra correrem com os rendimentos da Alfan-

dega , pelo modo , e ordem que eílava af-

fentado pelos contratos feitos com o YlCo-

Rey D. Garcia de Noronha, que fe veram
na
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na quinta Década no Cap. VIÍ. do V. Liv.

Gom iíto cefsáram as guerras de Cambaya

;

e a Cidade de Dio fe tornou a engrandecer
como no eílado primeiro. O Governador
vendo tudo quieto, eque nao havia que fa-

zer no Norte , voltou logo pêra Goa , on-
de chegou em Janeiro , e começou a enten-

der nos provimentos de Maluco, e em ou-
tras muitas coufas ; e ordenou em Goa a ca-

fa da pólvora no lugar em que hoje eílá
,

e mandou armar alguns galeões, caravelas,

galés , e fuílas , a que deo tanta preíTa
, que

antes que faleceíTe (como logo diremos) ti-

nha acabado huma ibmma diílo.

CAPITULO V.

De como ElRey de Tanor na cofta do Ma^
lavar Jejez Chrijlao , e veio a Goa : e do

grande recebimento que Je lhe fez,

NAo fe defcuidavam nefte tempo os

__. Conquiíladores efpirituacs de exercitar

feu officio por todas as partes , e aííím ca-

da dia mettiam na manada de Chrifto gran-

de fomma de Infiéis , em que entravam mui-
tos Reys , e Senhores ; e deíles , os que me-
receram muito , foram o Padre M. Diogo

,

Clérigo , e Letrado
,
que he aquelle a que

Maplieo chama Diogo de Borba
,
por fer

natural daquella mefma Villa ^ e Miguel Vaz

,

Vi-
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Vigário Geral , ambos grandes Religiofos

;

e de muita virtude
,

que por ferem eíles
,

indo depois o Miguel Vaz pêra o Reyno,

o tornou ElRey D. João logo a mandar com
o mefmo cargo de Vigário Geral , e com
Breves do Papa

,
pêra como Inquiíidor A^

poílolico devaíTar em fegredo de certos Chri-

ftãos novos muito ricos
,
que viviam em Goa

efcandalofamenre , fazendo as ccremonias Ju-

daicas , de que a índia fc começava a inçar.

E chegando eíle Religiofo a Goa
,
pren-

deo alguns , e os mandou pêra o Reyno ,

o que lhe cuftou a vida
,
porque os mais ti-

veram maneira com que o mataram com pe-

çonha. O Meílre Diogo , feu grande amigo
,

íentio tanto fua morte
,
que logo fe metteo

Frade em S. Francifco , onde em poucos

dias faleceo , e affirmava-fe que de nojo. Ef-

tes homens ambos fizeram muita Chriftanda-

de 5 e o Meftre Diogo em tempo do Go-
vernador D. Eftevão da Gama paííou á cof-

ia da Pefcaria chamado dos Paravas ^ pêra

fe fazerem Chriílaos.

São eftes Paravas naturaes de toda aquel*

Ia cofta , e viviam de pefcar aljofres
,
que

por ella ha muitos ; e depois que os Álou-
ros fizeram alli fua vivenda , e tiveram pof-

fe 5 e poder , começaram aos avexar , e pri-

var daquella pefcaria
,
querendo-lhès tomar

aquelle proveito pêra fi. E querendo ellcs re-

mir
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iiiir fua vexação

, por confelho de hum João
da Cruz , de fua nação

,
que já tinha anda-

do no Reyno de Portugal , mandaram Em-
baixadores a Cochim a pedir foccorro , e

que fe queriam fazer Chriílãos. Era então

neíle tempo Capitão daquella Cidade hum
Fidalgo bom homem , ch>amado Gonçalo Pe-

reira
,
que zelofo do ferviço , e honra de

Deos , mandou em feu favor huma Arma-
da

y
que opprimio os Mouros , e libertou

os Paravas
5
que fe começaram a baptizar,

(porque na Armada mandou o Capitão Re^
ligiofos pêra iíTo. ) A iílo acudio o Padre

Meftre Diogo , e fez muitos Chriílãos. E
como então não havia na índia mais que os

Frades de S. Francifco
,

que não podiam
acudir a tanto

,
porque eram poucos, e an-

davam repartidos pelas Armadas ^ e eílavam

na Cidade de S. Thomé
, ( cuja Cafa já ef-

tava á fua conta
, ) ficaram aquelles tenros

Chriílãos fem poderem fer vifitados de Re-
ligiofos , fenão pelas Quarefm as , a que lhes

acudiam alguns de Cochim *, até que chega-

ram os Padres da Companhia
,
que toman-

do o Padre M. Francifco Xavier informa-

ção daquella coíla , e daquelles Chriílãos ,

íe foi lá com alguns companheiros
,
que já

tinha recebidos, e tornou a aquentar aquel-

la Chriftandade , e augmentalía com hum
grande número de Infiéis , que converteo j

e- •
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e fundou por aquella Comarca perto de qua-

renta Templos , em que fe lhes adminiftraf-

lem os Officios Divinos ; e alii deixou al-

guns Religiofos de vida approvada pêra os

doutrinarem , e eníinarem as coufas de nof-

fa Fé.

Daqui fe paíTou o Padre M. Francifco

á Ilha de Malaca , onde fez Chriftaos dous
Reys 5 e huma grande quantidade do povo ,

o que acontecco eíles annos atrás paíTados.

E neíle prefente em que andamos , eílava

por Vigário na fortaleza de Chalé hum Clé-
rigo , chamadojoão Soares 5 hom.em de boa
vida

5
que tomou grande amizade com o

Rey de Tanor, que coílumava a ir muitas
vezes á fortaleza { e aííim fe lhe afFeiçoou

,

que fe atreveo ao convidar ás vodas do Se-
nhor , fobre o que lhe diíTe tantas coufas ,

que o rendeo , e o catequizou. E indo ter

áquella fortaleza o Padre Fr. Vicente , com-
panheiro do Bifpo

j
que andava vifitando em

feu nome, e achando aquelle Rey difpoíto
pcra receber o fanto Baptifmo , lho deo em
fegredo , fem o faber mais que o Vigário

,

e o Capitão, quç era Luiz Xira Lobo
, que

foi^ feu Padrinho , e lhe puzeram nome Dom
João. Eíle fegredo quiz elle que fe tiveíTe

,

porque receava alteração nos feus , e toda-
via continuava com os Padres , e ouvia fua^
Miílas, e pregações, fem mudar o trajo d-e

Gen-
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Gentio, nem tirar alinha, que he afuain-

Hgnia pêra maior diííimulaçao , mas trazia

hum Crucifixo muito eícondido , a que fe

encommcndava. E como Deos o tinlia to-

cado , e elie andava fatisfeito , não pode dei-

xar de fe defcubrir á mulher ; e tanto lhe

pregou , e tantas coufas lhe diííe da bonda-

de de nofla Lei
,
que a converteo , e a trou-

xe a Chalé, e em fegredo a baptizou o Pa-

dre Vigário com dous , ou três filhos meni-

nos que tinha. E como elle de verdade ef-

tava abrazado em íeu coração com a Lei de

Chrirto , e todas as coufas delia lhe pare-

ciam cada vez melhor^ e ouvindo falíamos

Officios Divinos ,
que em Goa fe celebra-

vam , no grande apparato , e ceremonia del-

les, defejou fummamente de ir a Goa, af-

íim pêra os ver , como pêra ir dar obediên-

cia ao Bifpo , como a Prelado maior da ín-

dia. Ifto communicou com o Vigário
,
que

lho louvou , e o efcreveo ao Governador

Garcia de Sá , e ao Bifpo , a quem ElRey

também figniíicou por cartas fua vontade.

Eftas cartas chegaram ao Governador em

fim de Março; e praticando com o Bifpo fo-

bre efte negocio , ofFereceram-fe-Ihe algumas

dificuldades ,
pêra o que foi neceíTario fa-

zer ajuntamento de Theologos. E fendo to-

dos prefentes , lhes leo o Governador a car-

ta daquelle Rey Chriílão , e a do Vigário

,

pe-
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pêra que foubeíTem dos grandes defejos quê
tinha de vir a Goa a dar obediência a feu

Prelado , como fíiho Catholico da Igreja
^

que elle folgaria de o fatisfazer em tudo co-^

mo homem convertido de novo á noíTa San-

ta Fé, pêra que os outros fé moveíTcm are-*

cebella , vendo quanto nós honrávamos , e
eílimavamos os que fe convertiam a elhi. Os
Theologos praticaram fobre aquelle nego-
cio 5 e diíTeram alguns : » Qtie nao era liei*

» to receber-fe hum homem
,
que fendo Chri-

» ftão , trazia ainda defcuberta a inílgnia de
» Gentio

;
porque a Fé nao fe havia de con-*

)) feílar fomente com o coração , mas com
» a boca ; )j e fobre iílo deram muitas razoes

,

e allegáram a Divina Efcritura. O Bi fpo vo-
tando naquelle negocio , diíTe : » Qiie quan-

)) to á linha, que aquelle Rej trazia porfó-

)) ra 5 nao era inconveniente algum pêra dei-

)) xar de fer havido por Catholico
,
porque

» da Efcritura Sagrada tínhamos
,
que Jofé

» ab Arimathea , Nicodemus , Gamaliel, e

» outros homens havidos por juílos , e fan-

)) tos , que foram Diícipulos do Senhor en-

» cubertamente por medo dos Judeos , nao
)) mudaram feus vertidos ; e que os Apoflo-
» los de Chriíio Senhor noíTo

,
primeiro que

) foíTem cheios do Efpirito Santo , eftive-

') ram alguns dias efcondidos em huríia ca-

) fa ; e quQ S. Sebaíliao , fendo Chriílão , aa-

Couto. Tom, TIL P, iL G » da-
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» dava com trajos de Gentio , e foldado Ro-
^) mano , e que quando lhe foi neceííario con-

5) feíTar a Fé de Chriílo , o fez , e morreo
-)) por ella : que aquelle Rey eftava ainda ten-

)) ro na Fé , e era licito concederem-lhe al-

)) gum tempo pêra ir mollificando feus vaC-

)) fallos pêra os trazer á Lei de Chrifto , o

)) que fe havia de fazer com tempo
,
porque

. » ( fegundo o Sábio ) todas as coufas o ti-

» nham. » Com eílas razoes concederam to-

dos 5
que fe lhe déííe licença pêra vir a Goa

,

com o que defpedio o Governador logo Dom
João Lobo com oito navios pêra ir bufcar

aquelle Rej , e huma galeota muito bem pe-

trechada pêra fua peííba , e hum João Lo-
pes 5 Cidadão de Goa nella , com todo o
ferviço de cama, e meza pêra fua peíToa.

Èíles navios chegaram em poucos dias á

barra de Tanór , tendo já eíle B.ey recado

da vinda dos navios
,
por cartas que Luiz

Xira Lobo lhe mandou diante. ElRey fe co-

meçou a negociar pêra fe embarcar efcondi-

damente , o que não pode fer com tanto fe-

gredo ,
que os feus familiares o não vieíTem

a faber ; e acudindo os Regedores , lhe fize-

ram força 5 e o fecharam na fortaleza. Mas
como elle bailava com aquelle fervor , e de-

fejo , lá teve maneira com que de noite fe

lançou do muro abaixo por huma corda , e

efcalavrado na cabeça , e mãos ^ foi ter á

. pra-
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praia , e a nado foi tomar hum dos navios

da Armada , e dando-fe a conhecer , foi le-

vado ao Capitão mor
,
que com grandes hon-

ras o embarcou na galeota , e o entregou a

João Lopes
,
que o agazalhou , e fervio mui-

to bem , dando-Ihe trajos á Portugueza ,
que

pêra iíTo levava feitos ; e por todo o cami^

nho até Goa o foi fervindo muito abaílada-

mente.

D.João Lobo defpedio diante recâd^ao

Governador
,
que lhe mandou preparar hum

muito honrofo recebimento
,
pedindo á Ci-

dade
,
que lhe fizeíTe todas as honras

,
que

faria a hum Rey de Portugal , fe alli vief-

fe. Chegado ElRey á barra de Goa , achou

iiella D. Francifco de Lima , Capitão da Ci-

dade
j
que o efperava com muitos navios

embandeirados , e huma formofa galé rica-

mente paramentada pêra fua peíToa. Depois

de o receber , e falvar , o paíTou á galé , e

foram entrando pelo rio dentro até ás cafas

de Santos ,
que citavam prelks pêra elle. O

rio eftava coalhado de embarcações grandes ,

e pequenas , em.bandeiradas , e enramadas ,

com muitos, e diverfos inftrumentos , dan**

ças j folias , e invenções , de feição
,
que foi

a mais formofa coufa
,
que EIRey nunca vio

;

e fobre tudo o que mais eftimou , foi ver

aquella formofura , e grandeza da Cidade de

Goa;, e os divinos Templos ,
que de huma,

G ii €
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e de outra parte do rio Ihí^ hiam moílran-

do , a quem elle hia fazendo feu acatamen-

to. Chegado ás caías de Santos ( que eram

de António Peííoa ) foi defembarcado , e aga-

2aIhado aquelle dia , e noite com todo o fer-

viço Real
,
que o Governador tinha repar-

tido por caiados , com camas muito ricas

,

^ curiofas. Ao outro dia fe tornou a em-
barcar na galé , e rodeado de maÍ9 de cem
navios de remo , cheios de muitos inftrumen-

tos de alegria , foi até o cães
,
que hoje he

dos Vifo-Reys , onde fe lhe deo huma fo-

berba falva deartilheria com grande terror

,

e efpanto. AUi defembarcou á Portugueza

,

com çapatos , calças , capa , e efpada de ou-

ro 5 colar , gorra com plumas ; e no cães

achou o Governador acompanhado de todos

os Fidalgos , e Capitães
,
que o recebeo com

muitas honras. E pondo-o á fua mão direi-

ta , foram andando pêra a Cidade por baixo

de m.uiíos , e formolbs arcos de rama , e de

peças de feda de todas as cores , e com mui-

tas outras louçainhas.

E chegando á porta , que fahe ao cães

,

achou o Capitão da Cidade com os Verea-

dores , e Officiaes da Cam.ara muito bem vef-

tidos; e o Capitão D. Francifco de Lima,

primeiro que ElRey entraíTe pêra dentro
,

chegou a elle cora o Procurador da Cida-

de 5
que levava nas mãos hum muito rico

pra-
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prato de baíliâes dourado , e nelle as cha-

ves da Cidade
,
que liie o Capitão aprefen-

tou 5 dizendo-lhe :

» Eílas , Senhor , são as chaves deíla Cí-'

» dade , que hoje em nome de ElRey de Por-

» tugai aprefento a V. A. , e nella pôde. de

» hoje por diante mandar tudo, como fe fo-

)) ra de V, A. porque difto he ellc muito fer-

)) vido. » ElRey com muita graça , e com
moílras de grande contentamento daquelia

honra
, que elle eftimou fobre todas , tomou

as chaves , e difle : » Que era irmão , e fer-

)) vidor de ElRey de Portugal , e que como
)> tal merecia todas aquellas honras , e ga-

» zalhados que lhe faziam , » e pondo-as íò-

bre íba cabeça , as tornou ao Capitão.

Acabado iílo , eftendêram os Vereadores

hum muito rico pallio , e o tomaram debai-

xo 5 indo o Governador fempre á fua mão
eíquerda

,
praticando com elle muito rizo-

nho , e alegre. E entrando na Cidade, acha-

ram o Bifpo reveftido em Pontifícal , com
hum Crucifixo nas mãos, e todo o Cabido,
Clérigos , e Reíigiofos em procifsão. Che-
gado EiRey ao Bifpo, proílrou-fe de gio-

Ihos diante delíe com muita veneração , e

fez fua adoração ao Crucifixo , e o beijou

com muita liumildade. E aílim em procif-

são foi levado pela rua direita
,
que eílava

muito ricamente paramentada, com lindas,

e
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€ curiofas invenções , e muitas Damas pelas

janellas , ricamente ornadas , e ataviadas ,

que de íima lançavam muitas , e preciofas

aguas de cheiro , e muitas rofas , e boninas ;

e a Cidade , e aquella rua toda le desfazia

em danças , bailes , tangeres , e folias. E era

tão grande o concurfo da gente
,
que não fl

podiam todos os Meirinhos , e Juíliças fa- I
zer caminho. As bombardadas affim no mar , 1
como na terra eram tantas

,
que parecia que

fe desfazia o Mundo. Chegados á Sé, que

eftava formofamente armada, e com muitas

charamelas , e trombetas
,
poz o Bifpo o

Crucifixo no Altar maior, eElRey fez fua

oração muito devotamente, e a Capella ,
que

era excellente , cantou o Hymno Te Deum
laudamus , ^r. e no cabo delle lançou o
Bifpo a benção aíTim veftido como eftava em
Pontifical.

Acabado cfte devoto aíto , (que moveo
muiio aquelle Rey

,
) foi dalli levado ás fuás

próprias cafas a cavallo , acompanhado do
Capitão 5 e de todos os Cidadãos , indo dian-

te delle aguarda do Governador com os feus

Officiaes. Ao outro dia foi ElRey viíitar o
Governador , e lhe pedio m^andaíTe chamar

o Bifpo , e Prelados , e os Fidalgos velhos ,

que tinha que lhe dizer ; e vindo todos , lhes

fez alli efta breve falia.

» Depois que Deos noíTo Senhor foi fer-

» vi-
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vido , e ordenou por ília Divina miferi-

cordia
,
que eu fahiíTe das trevas em que

eftava , e entraíTe na luz da verdade , e que

tiveííe conhecimento de íua Divina Lei

;

nenhuma outra coufa mais defejei
,
que tra-

zer á mefma verdade , não fó meus fub-

ditos , e vaíTallos ^ mas ainda todos os

Reys , e Principes Maiavares , meus vizi-

nhos , e accender em todos o lume da Fé

;

mas he neceUario proceder nefte negocio

(que he de mudar Lei) com muita ordem
,

e brandura
,
por quão difficultofo he que-

rella arrancar logo da primeira pancada

das gentes
,
que eftam tão arreigadas em

feus antigos ritos , e luperftiçóes. E eu co-

mo quem os conhece , e fui de fua meí^

ma lei , e natureza , entendo que he neceí-

fario muito tempo , e muitas mollificacôes ,

e mimos , com que determino correr com
todos. E quanto ao que toca a mim , eu

me atrevo (mediante a graça Divina) pro-

metter diante deíle tão catholico ajunta-

mento
,

que tenha femprc muito inteira-

mente abraçada a Fé de Chrifto , e ao mef-
mo Deos dou por teftemunha de minha
confciencia , e cada dia lhe peço com gran-

de veneração , e humildade me dê for-

ças pêra poder refiftir nas batalhas efpiri-

tuaes contra os inimigos da alma
,
porque

fem elle o não poderei fazer ; e como Ca-
» tho-
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» tholico filho da Igreja , dou d'agora por
)) diante a obediência ao Bifpo meu Prela-

»do, que eílá em Jugar do Summo Ponri-

» fíce ; e conheço a Igreja Romana por ca-

» beça de toda a Chriftandade. E allim lho

» peço como Prelado , e Cura de minha al-

» ma 5
que me dê o Sacramento da Confir-

» mação
, porque me não fique ado algum

» de Chriftão por fazer. »

Acabada eíla falia , lhe refpondeo o Bif-

po : )) Qiie louvava , e engrandecia muito
)) ao Senhor Deos por tamanha mercê co-

» mo aquelia ; e que aquelle fanto zelo Ca-
)) tholico

,
que moílrava de feu ferviço , el-

))le teria cuidado de lho pagar com o fuf-

)) tentar em fua Fé. E que quanto a feus

)) vaíTalios , era neceíTario pêra fe moverem
)> a receberem a Santa Lei deChriílo, fabe-

» rem elles que a tinha clle recebido
,
por^

)) que os coílumes dos Reys era muito na-

» tural feguirem-nos es vaíTalIos ; e que os

)) homens mais fe moviam por exemplos
,

)) que por preceitos. Que pêra merecer mais
)) com Deos , e obra tamanha ir diante , cum-
» priâ defcubrir-fe a feus vaíTalios ; e que não
» receaífe alteração alguma , e que connaífe

)) miais na ajuda , e favor Divino , que na

» prudência , e faber humano. E que quan-
» to ao Sacramento da Confirmação , efrava

5) preftes pêra ííIq í » e logo na Capçlla do
Go-
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Governador lhe deo a fanta Crifma , e o Go-

vernador foi feu Padrinho.

EíleveElRey dez dias em Goa , em que

correo , e viíitou todos es Templos iantos

,

e eíleve aos Officios Divinos , e a hum de

Ponrificnl
,
que o Biípo celebrou com mui

grande apparato. Em todas as Igrejas íe lhe

armava íerial , e lhe davam o Evangelho

,

e a paz , e o incenfavam , como coítumam
fazer aos Reys Chriftaos. Em todos eíles

dias 5 aílim de dia, como de noite, houve
muitas feílas , danças , momos , autos , tou-

ros , canas , com tantas riquezas , e appara-

tos
, que eílava aqueile Rey pafmado de ver

o Eílado , e coftume dos Portuguezes. De-
ram-lhe os Fidalgos muitos banquetes , e pe-

ças.

Paliados os dez dias, defpedido do Go-
vernador , Biípo , e Cidade , fe tornou pê-

ra feu Reyno nos mefmos navios. Eftas no-

vas eícreveo o Governador , e o Bifpo a El-

Rey nas náos íeguintes
,

que elle feílejou

muito , e as mandou a Roma a D. Affijnfo

de Alencaílro
,
que lá eílava por Embaixa-

dor
,
pêra que o fizeíTe a faber ao Santo Pa-

dre
,
que então era Júlio líí. , cjiiq mandou

fazer era Roma grandes procifsÒes , e dif-

fe MiíTa em Pontifical , e houve hum dou-
to Sermão , em que fe dilleram muitos, e

grandes louvores de ElRey D. João óc Por-

tu-
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tugal

,
por em feu tempo entrarem na ma-

nada dos Catholicos os mais bárbaros Prín-

cipes do Oriente.

CAPITULO VI.

Das coufas ,
que aconteceram a Vrancifco ãe

Sâ em Surrate com humas nãos de Mou^
ros : e ãe como o Governador Garcia de

Sá defpdchou as coufas de Maluco : e do

cafamento de duas filhas,

FRancifco de Sá de Menezes
,
que eP-

tava fobre Surrate efperando as náos do
Achem , fe deixou eílar fobre aquelle por-

to até meado Março ; e huma tarde houve
viíla de duas formofas náos , e de huma ga-

leota
,

que com o Noroefte em poppa vi-

nham demandar a terra. Eram eftas náos do
porto deTanaçarim na coíla dePegd, e vi-

nham carregadas de muitas , e ricas fazen-

das. Francifco de Sá tanto que as vio
,
pre-

parou- fe , e poílo em armas as foi deman-
dar , e fendo a tiro decamello, lhes atirou

a. amainarem ; mas como eilas vinham con-

fiadas na muita artilharia, e na muita , e es-

forçada gente que traziam , não fizeram ca-

fo de coufa alguma, e deixaram-fe vir feu

caminho com o vento
,
que era muito fref-

co. Franciíco de Sá as rodeou , e foi es-

bombardeando
,
por ver fe as podia defap-

pa-
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parelhar , o que nao fez, ainda que toda-

via llies foi desfazendo as obras de lima
,

com cujas rachas lhes mataram muita gen^

te ; mas ellas como vinham aviadas , e com
vento profpero , foram também laborando

com a fua artilheria com que deíapparelhá-

ram algumas fuílas , e mataram alguns íol-

dados. Os noííos nao oufáram a inveílir as

náos 5 aílim por ferem os mares grandes , co-

ino por ellas ferem muito aiterofas , e nao

quizeram arrifcar os navios , e aíIim foram

com ellas até á barra deSurrate, onde lhes

anoiteceo. Franciíco de Sá vendo que tinha

os navios deftroçados , e que as náos efta-

vam furtas no primeiro poço , onde lhes nao

podiam já fazer damno
,
que o não recebef-

fe elle maior , voltou pêra Baçaim , onde re-

formou os navios , e dalli fe fez á veia pê-

ra Goa.

O Governador depois de chegar áquel-

Ja Cidade , começou logo a entender nos ne-

gócios de Maluco 5 e nos de Jordão de Frei-

tas
,
que fe andava livrando das culpas, que

lhe Bernaldim de Soufa tinha mandado , o
que ceflbu pela morte do Vifo-Rey Dom
João de Caftro. E mandando o Governador
que fe correíTe com elle , fizeram o feito fin-

do , c o defpachou com os Letrados , e pro-

nunciou
,
que fode Jordão de Freitas acabar

o tempo de fua Capitania , e que fe lhe tor-

nai'



io8 ÁSIA DE Diogo de Couto
naíle toda a fazenda que lhe eílava íocreíiada.

Com efta fentença fe começou a fazer pref-

tes pêra fe embarcar no galeão da carreira

,

de que era Capitão D. Jorge Deça. O Go-
vernador porque fabia que Jordão de Frei-

tas viera de Maluco muito quebrado com
Bernaldim de Soufa, a quem por fuás par-

tes , e qualidades quiz moílrar refpeito , e

evitar eícandalos , defpachou Chriftovão de
Sá , feu fobrinho

,
por Capitão de huma ca-

ravela pêra ir a Maluco , e lhe deo huma
Provisão em fegredo

,
pêra Bernaldim de Sou-

fa lhe entregar a elle a fortaleza , em que fi-

caria por Capitão até Bernaldim de Soufa fe

embarcar pêra a índia , e que depois entre-

galTe a fortaleza a Jordão de Freitas ; por-

que não quiz que Bernaldim de Soufa , o
tempo que eftiveíTe em Maluco , fícafle de-

baixo dajurdição de Jordão de Freitas, por

atalhar defgoftos , e defordens.

Partidos eíles navios , defpachou o Go-
vernador alguns Capitães pêra irem invernar

a Dio 5 e a Ormuz , e proveo nas coufas

daquellas fortalezas , e de outras , como lhe

melhor pareceo.

E porque fe via velho , e com duas fi-

lhas mulheres , e fem mai , ordenou de as

cafar , como fez. A mais velha , chamada
D- Leonor de Alboquerque , com Manoel
de Soufa de Sepúlveda , com quem fe di-

zia ,
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zía , que eíiava já cafada a furto do pai. E
a outra D. Joanna de Alboquerque com Dom
António de Noronha , íilho do Vifo-Rey
D. Garcia de Noronha

,
que tinha a Capi-

tania de Malaca , e era o maior , e mais for-

moíb homem
, que na índia havia , a quem

deo o bom velho em cafamento tudo o que
tinha

, e ambos foram juntos á porta da Igreja
a pé, porque poufava o Governador nas ca-
fas do Sabayo

, que eílavam perto da Sc. O
Bifpo osrecebeo, e a Cidade lhes fez mui-
tas feílas. D. António de Noronha hia mui-
to galante , e cuflofamcnte vertido. Manoel
deSoufa nao levava mais que os trajos or-
dinários

, que coílumava a trazer.

De Manoel de Soufa não ficou no Mun-
do geração alguma de fua mulher, porque
fe perdeo indo pêra o Reyno com fua mu-
lher, e filhos, como em feu lugar diremos.
Teve dous filhos antes de cafar , hum ma-
cho

, e huma fêmea, em huma mulher ca-
fada com hum homem muito nobre , e Fi-
dalgo nos livros deElRey, que fua mâi de-
pois da morte do marido declarou por feus :

afilha foi levada pêra o Reyno , onde a met-
íéram Freira ; o filho era hum foJdado tao
pontual, ecavalleiro, que naooufou peíToa
alguma a lho defcubrir , e aííim faleceo cá.

D. António de Noronha vivco íamberrs
POUCO elle^ e fua mulher ^ e ficoa-lhe hum

I

..

fi-
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filho , chamado D.Garcia de Noronha, co-

mo o avô
5
que foi levado a Portugal me-

nino , onde fe criou; e depois de ler idade,

pêra íervirElRey , tornOu á índia com hum'
Alvará de lembrança pêra lhe darem Ormuz,
Cafou-fe na índia com D. Filippa , filha do
Licenciado Tintino Martins , Procurador dos
Feitos da Fazenda de EiRey , homem no-j

bre , Chriftão velho : viveo também cíle Fi-

dalgo pouco, ficou-Ihe huma filha, chama-
da D. Joanna , como fija avó

,
que lua mai

levou pêra o Reyno , e íe foi aprefentar em
Aveiro , em companhia de huma fua irmã J

mulher de Francifco de Soufa Tavares , o|

manco.

CAPITULO VIL

Das coufas ,
que aconteceram em Ormuz no

alevantamento do Bislalã : e de como Dom
Manoel de Lima o mandou matar.

HAvia no Reyno de Ormuz hum Capi-

tão Abexim , chamado Bislalá
,
que Ei-

Rey de Ormuz trazia com guarnição de Tol-

dados nas partes de Manojao
,
pêra favore-

cer as cáfilas que vinham pêra Ormuz , das

partes de Perfia ,
' e Coraçone , e todas as

mais
,
pêra as legurar de muitos ladroes

,
que

por alli as coftumavam a faltear
,
por cujo

medo deixavam muitas vezes de vir a Or^J

muz

,
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muz , e aquella Alfandega padecia muitas
faltas. Efte Abexim vendo-fe com poder

,

fez o que todos os Mouros fazem , quando
fe lhes oíFerece occaíião

,
que foi grangear

a gente que trazia , e adquirir outra , e le-

vantar-fe com aquellas partes todas , reco-

Ihendo-fe na fortaleza de Manojao
,
que he

vinte léguas pelo fertão dentro. E dalli fa-

hia a faltear , e roubar as cáfilas , e todas
aquellas terras, com que veio a engroílar,
e a fe fazer muito poderofo. Difto foi logo
EIRey de Ormuz avifado , e deo conta áo
negocio a D. Manoel de Lima , Capitão da-
quella fortaleza

, pedindo-lhe que lhe déí-
fc ajuda pêra mandar contra oBislalá, pois
aquelle Reyno era de EIRey de Portugal

,

e as perdas lhe tocavam mais que a elle.

D. Manoel de Lima mandou logo negociar
hum Aleixo Carvalho , e lhe deo cento e
vinte Portuguezes pêra paíTar á outra ban-
da , em companhia dos Capitães de ElRev
de Ormuz, pêra irem bufcar o alevantadoV
e fegurarem os naturaes

, que fugiam , e def-
amparavam as terras. Eíla gente andou da
outra banda perto de dous mezes , tendo al-

guns recontros com os inimigos de pouca
importância.

Eftando o negocio neíle eílado , chegou
Pantaleão de Sá , que atrás diíTemos no Cap.
IIL do Liv. VIL partido de Goa pêra acu-

dir
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dir a eíle negocio. D. Manoel de Lima o
defpedio logo pêra a outra banda com a

gente que levava , e com a outra que lá ti-

nha. Aleixo Carvalho perfez trezentos ho-

mens , e em companhia dos Capitães de El-

Rey de Ormuz
,
que levavam dous mil , fo-

ram bufcar o alevantado. E como elle an-

dava muito poderofo , e era ladrão de cafa
,

que fabia as entradas , e fahidas , não lhe

dava dos noílos coufa als^uma , nem também
fe queria encontrar com eiles

;
porque co-

mo trazia grandes efpias , não fazia mais

que defviar-fe , e fazer todos osdamnos que
queria , e podia , comendo as terras fem con-

tradicção alguma. Pantaleão de Sá andou por

aquelle MaíToftão mais de dous mezes . fem
fazer couía alguma , e enfadado de tudo fe

recolheo pêra Ormuz fem ordem do Capi-

tão
,
que fe tomou muito , e tiveram fobre

iíTo taes palavras
,
que o mandou Pantaleão

de Sá deíafíar por huma carta. D. Alanoel

de Lima lhe rcfpondeo por outra : » Qiie

)) ú\q, guardava fua carta pêra refponder a

» ella , como acabaile o tempo daquelia for-

)) taleza , de que tinha dado a menagem a

» ElRey ; e como fe defobrigaíTe , €í\q, lho

)) lembraria. » Pantaleão de Sá fe embarcou
pêra a índia , e depois que D. Manoel de

Lima acabou o feu tempo , não fe encon-

traram nclla
,
porque o tempo o defviou

,

que
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que Pantaleão de Sá foi deípachado depois

com Çofala , c cafou na índia , onde elteve

até o tempo do Conde do Redondo , eai

c]ue fe foi pêra o Reyno , e lá encontran-

do-fe em huma rua, (citando a coufa bem
efqiiecida de tantos annos 5 e clles táo ve-

Jhos
5 ) faudando-fe

,
perguntou D. Manoel

de Lima a Pantaleáo de Sá como eftava ? El-

Je lhe refpondco
, que velho. Ao que Dom

Manoel de Lima lhe diíle :» Velho naoef-

» ta voíía mercê , fenao muito bem difpof-

)) to. )) Defta palavra ( fegundo que na ín-

dia nos contaram alguns Fidalgos ) entrou

a defconfíança em Pantaleáo de Sá , de ma-
neira

,
que indo-fe pêra cafa lhe mandou

huma carta , em que lhe tornou a alembrar

as coufas de Ormuz
,

pedindo-lhe que fe

viflem no campo. D. Manoel de Lima o foi

efperar a elle , e pelejaram , e fe feriram

;

e o que mais paíTou , lá fe labe no Reyno,
e ficaram pêra não deixarem deíer amigos,
como foram.

Tornando ás coufas de Ormuz. Veçdo
D. Manoel de Lima que o levantado an-

dava fenhor das terras fcm lho poder im-
pedir 5 tratou de o mandar matar. l'inha el-

le hum criado Gallego , valente homem , e

muito determinado, e tomando-o em fegre-

do , lhe perguntou , fe fe atrevia a fazer- fe

fugidiflb pêra a outra banda ^ e metter-fe no
Couto* Tonu IIL P. iL H ex-
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exercito de Bislalá , e matallo á béíla ? E
dizendo-lhe o GalJego que fim ,

praticou ef-

te negocio com ElRey , e elle Jhe paíTou

hum formão com letras grandes , e formo-
ias 5 chapado com ciiapa de fuás Armas,
em que perdoava geralmente a todos os que

andavam com Bislalá , e que ninguém en-

tendeíTc com aquclle Gallego , fe mataíTe a

Bislalá, antes a todos os que o favoreceíTem

Jlies faria muita mercê. Com eíle formão fe

fingio o Gallego aggravado , e fugido de

D. Manoel de Lima , e paíTou-fe ao exerci-

to 5 onde andavam outros Portuguezcs fu-

gidos , e fe agazalhou com elles. Alliib dei-

xou andar alguns dias , e hum deilcs , an-

dando o Bislalá a cavallo em cam.po no*

meio de fua gente , encarou o Gallego nel-

]e huma béíla com hum farpão , e toman-

do-o pelos peitos , deo com elle do caval-

jo abaixo morto. E no mefmo inílante ale-

vantou em huma lança o formão deElRcy,
bradando airo : )) Formão de ElRey , for-

» mão de ElRey
,
perdão de ElRey pêra to-

)) dos. )> E acudindo alguns Parfeos , toman-
do o Gallego, vendo o formão de ElRey,
e o perdão tão copiofo , e o Bislalá Já mor-
to , íe desfez o exercito , e liuns fe foram
pêra Ormuz , e outros pêra outras partes.

O Gallego fe foi pêra Ormuz , e ElPvey,

e o Capitão lhe fizeram muitas mercês ; e

defc ^
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defla maneira íicáram as coufas do Mano-
jão quietas.

CAPITULO VIII.

Do que ãconteceo a Diogo Soares de Mel-
lo em Pegú : e de como foi em compajíhia

daqtfelle Rey contra o de Sião : e do po-

der y ejíado 5 e ordem com que ejle Rey
caminha : e do que lhe ãconteceo até che*

gar a Sião.

NO Cap. IX. do Liv. V. da quinta De-
__ cada temos dado conta, como o Bra-

ma Rey dos Reynos de Ovii , e outros
,

conquilíou os de Pegú , e fujeirou rodos a-

quelles vizinhos. Eíle vendc-le tamanho fe*

nhor 5 labendo que o Rey de Sião tinha

hum alifantc branco , a que todos os Gen-
tios tinham muito grande veneração , ha-

vendo que a elle como a cabeça de toda

aquella gentilidade Jhe pertencia mais, que
ao Rey de Sião , mandou-lho pedir por Em-
baixadores

,
que lhe enviou com grande ma-

geílade , de que o outro zombou , não Jhe

refpondendo a propoíito. O Brama haven-
do- fe por muito oíFendido , e aíFrontado , de-

terminou Jogo de irconquiftar aquelle Rey-
no , e trazer o alifante branco. E fazendo
chamamento de todos os Reys feus vaíTal-

los , ajuntou innumeraveis exércitos , com
H ii que
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que partio contra aquelle Reyno quaíi nos

annos de I5'44. E chegando áquella Cida-
de , lhe pez tão eílreito cerco

,
que lhe man-

dou aquelle Rey cominetter todos os partidos

que quizeííe ^ tirando o alifante branco
,
que

elle havia por coufa religiofa , affirmando-

Ihe 5 que fobre elle havia de perder feus

PvCynos. O Brama
,
que havia muitos me-

zes que eítava naquelle cerco , e íe efperava

pelas enchentes daquelle rio
5
quealagao to-

dos aquelles campos , fez com elle pazes

com eílas condições.

» Qiie o Rey de Sião ficaria feu vaíTal-

)) lo , e lhe daria huma filha pêra cafar com
» ella ; e que todos os annos lhe mandaria

)) outra dos feus principaes , e certos aíifan-

» tes de ferviço. » AíTentadas as pazes , lhe

inandou o Rey de Sião a filha
,
que elie re-

cebeo por mulher , e alevantando os exér-

citos , voltou pêra feus Reynos. Foram con-

tinuando com eílas páreas até eíle anno paf-

fado de quarenta e oito , em que o Brama
mandou a Sião recolher as páreas como cof-

tumava , e a lhe trazerem a mulher. E queren-

do ElRey de Sião tomar huma filha a hum
daquelies feus principaes , como tinha feito

os annos paílados a outros, de queeflavam

efcandalizados , flillando-fe todos , ou folie

por confentimento do Rey , ou não , baila que
deram nos Embaixadores, e os mataram.

Che-
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Chegadas eftas novas ao Pega , fentio-as

muito o Brama , e determinou vingar aquel-

la oíFenía , mandando logo chamar todos

feus váíTallos , e ajuntou grandes exércitos,

e grandes preparamentos pêra nâo tornar de

Sião íem tomar aquelle Reyno , e haver a-

queile Rey ás mãos. Diílo foi logo o Rey
de Sião avifado, e fez chamamento de feus

vaflallos , e fortificou a Cidade de Odia , em
que refidia , lançando fora toda a gente inú-

til , deixando fó a que podia pelejar
,
que

fe affirma que eram perto de feiscentos mil

homens. E mandou fortificar hum paílb de

humas ferras
,
por onde o Brama havia de

paíTar , e poz daquella parte vinte mil ho-

inens de guarnição , e na Cidade recolheo

mantimentos pêra dous annos ; e mandou
fundir muitas peças de artilheria de bronze,

porque tinha officiaes excellentes , e muito

cobre, que lhe vinha da China todos os an-

nos ; e affirmava-fe
, que tinlia quatro mil

peças aíTeíladas pelos muros , em que havia

algumas, que lançavam pelouros de quatro

palmos de roda , e dalli pêra baixo até fal-

cões ; e além dilTo muitos trabucos , e pe-

trechos de guerra pêra fua defensão.

O Bramia depois que ajuntou feus exér-

citos , fe poz com elles em campo , e dizia-

fe que tinha hum milhão e quinhentos mit

l^omens , e quatro mil alifantes , c tanroí?.

I
bois,
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bois 5 cavallos , e outras beftas de carga

,

fervidores , roíTadores , e officiaes de todas

as mecânicas , em tanta quantidade
,
que qua-

li fe não podiam numerar. E eftando ElRcy
já pêra ie partir , chegou Diogo Soares de
Mello

, ( que deixámos partido do rio de
Parles , depois daquella grande vitoria das

galés do Achem , como atrás fica dito no
Cap. II. do V. Liv.

, ) que ElRey eílimou

muito 5 convidando-o pêra ir com elle na-

quella jornada , com todos os Portuguezes

que emPegú havia; e lhe mandou dar mui-

to dinheiro pcra repartir por eiles , como
fez , ajuntando perto de oitenta. ElRey co-

meçou logo a marchar nefta forma.

Cada Rey vaíTallo com toda a gente de

feu Reyno hia fcparado a huma parte , tan-

ta diílancia huns dos outros
,
que nunca fe

ajuntavam , nem mifturavam , e por tal or-

dem
,
que fempre ElRey dePegú ficava no

meio ; e o mefmo era ao aíTentar dos arra-

iaes
,
porque cada hum o punha fobre íi

,

perto de meia légua huns dos outros. Só Dio-
go Soares de Mello com os Portuguezes pu-

nha fua eílancia muito perto da de ElRey

,

porque fiava mais delles a guarda de fua pef-

íoa
5
que de feus naturaes.

As principaes peflbas que neíla jornada

fe acharam com Diogo Soares de Mello
,

foram feu irmão , D« Fernando de Noronha ^
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íilho de hum irmão do Marquez de Villa-

Real , Cierigo ,
que foi o que fe perdeo em

Baçaim , fendo Capitão da náo do Gover^

nador Marrim Aífonfo de Sou ia
, João de

Soufa Rates, Athanafio de Aguiar , e ou-

tros.

AíTim foi caminhando eíle bárbaro gen-

tio com tanca mageílade , e grandeza
,
que

excedia a iodos os Reys do Mundo ,
por-

que nenhuma noite fe agazalhava , fenáo

em. eafas muito formofas , todas douradas,

e lavradas
,

que cada dia lhe armavam de

novo pêra iíTo
; porque de Pegii lhe leva-

vam a madeira , armação , teítos
,
portas , e

todo o mais neceíTario fobre alifantes ,
que

caminhavam fempre diante ; e na paragem

em que ElRey havia de aíTentar o arraial , fe

armavam as cafas com tanta brevidade ,
que

era efpanto
,
porque fó pêra iíTo hiam mais

de dous mii officiaes , ferreiros , carpintei-

ros , cerradores ,
pintores , douradores , e

todas as mais \ e huns armavam , outros dou-

ravam ,c pintavam ; outros forjavam pre-

gos, e ferragem; de maneira, que quando
jáElRey chegava, tinha huns formofos Pa-

ços, de muitas camarás , varandas , retretes
,

cozinhas , em que fe recolhia com fuás mu-
lheres , e os Paços todos cercados á roda,

como huma fortaleza muito forte ; deixan-

do outra mageílade de baixellas de ouro , e

pe-
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pedraria , de cavallos a defiro , de alifan-

tes ajaezados pêra fua peíToa , de carros tri-

unfantes guarnecidos , e lavrados de ouro

,

que era huma máquina infinita. Deíla manei-

ra foram caminhando por via deMartabao,
que era mais perto.

E chegando a hum rio
,
que alli vem ern-

iocar, (que era hum grande braço do Mc-
naó

,
que fera mais de huma légua de lar-

gura
, ) mandou ElRey armar huma ponte

fobre barcas furtas a muitas amarras
,
por cau-

fa da grande corrente
,
pêra por ella paíFar

todo o exercito
,
que aíTim na grandeza , co-

mo na obra paílbu pela que mandou fazer

Xerfes fobre o Elefponto
,
quando paflbu a

Grécia. Por ella paíTáram aquelles innume-
raveis exércitos

,
que o Pegú levava, e fo-

ram caminhando de longo de humas altiífi-

jnas ferras
, quaíl vinte e íinco dias , fem

acharem pafTagem pêra a outra banda
, que

parece ferem os montes Mandius de Ptho-

lomeu.

Por efte caminho paíTaVam os noíTos gran-

des fomes, porque os Pegús , e Bramas não
coílumavam levar nos exércitos mais que ar-

roz
,
porque comem todas as cevandilhas da

terra, folhas , e raízes de arvores. E tanto

que âíFentam feus exércitos , logo fe mettem
pelos matos á caça de cobras , lagartos , bo-

gios , uíTos 5 tigres , e de toda a outra cou-

fa
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fa peçonhenta , de que fazem fiias iguarias ,

que comem com o arroz. Mas os Portugue-

zes foram comendo á falta de outras carnes
,

as de alifantes , cavallos > bufaras , e ou-

tras a que não eram coftumados. E no ca-

bo de vinte e finco dias
,
que caminhavam

de longo daquelias ferras , foram dar em
huma quebrada que aili faziam , como a-

quellas dos montes Caípios , que hoje cha-

mam Derbent. Aqui tinha ElRey de Sião

feitos huns muros fortiíTimos
,
que tapavam

aquella entrada , com vinte e íinco mil ho-

mens de guarnição pêra fua defensão.

E porque não havia outro paíTo fenao

aquelle , aíTentou o Brama fobre elle feu ex-

ercito , e comractteo a Diogo Soares de Mel-
lo aquelle negocio , e deo-lhe Calagoni , Se-

nhor de Martabão , com trinta mil homens,
Diogo Soares de Mello mandou aíTentar al-

gumas peças de artilheria em alguns baftiães
,

que ordenou , com que mandou bater as

tranqueiras dos inimigos por muitos dias
,

fem lhe fazerem mais damno que pelos al-

tos , por ferem muito fortes. Os noííos qua-

íi que andavam defconfíados daquelle nego-

cio , e determinaram de commetter aquelías

tranqueiras por aíTalto , o que provaram por
algumas vezes fem as poderem cavalgar , e

tanto porfiaram
, que fe puzeram em fima

com muito rifco feu
^
porque lhe mataram

dous
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dous companheiros , e feriram todos os mais

,

e D. Fernando de Noronha levou huma ef-

pingardada pelo pefcoço
,
que lho paíTou de

parte a parte, mas nao perigou
,
porque lhe

não tomou a guela. Subida a tranqueira , de-

ram os noíTos entrada franca ás gentes de
Caiagoni , e da outra banda tiveram gran-

des batalhas com os Siôes , em que foram
desbaratados de todo. ElRey de Pegú paf-

fou todos os feus exércitos por aquelia par-

te, e foram caminhando por campos mui-
to grandes 5 e efpaçofos , até haverem vifta

da Cidade de Odia , onde aquelie Rey ef-

tava recolhido com feiscentos mil homens
de guerra

,
provido de mantimentos , e mu-

nições pêra dous annos. O Brama aflentou o
feu exercito em huma parte alta ^ meia lé-

gua da Cidade , e a todos os outros Reys
feus vaílallos mandou

,
que cada hum por

íl aíTentafle o feu em torno delle , de forte

que fícaíle impedida a entrada , e fahida ; e

encommendou a Diogo Soares de Mello a

bateria
,
que fabricou algumas trincheiras em

partes mais accommodadas pêra baterem a

Cidade, e nellas mandou aíTeftar muitas pe-

jas de campo de todas as fortes.

•^ .j CA-
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CAPITULO IX.

Da deTerip cão da Cidade de Sião: e de co*

mo o Brama a commetteo ,
jem jazer

coufa alguma : e de como foi contra

a Cidade de Camambee,

A Cidade de Odia principal do Reyno
de Sião

5
que he eíla fobre que o Bra-

ma eílá , fica pelo rio aílima quarenta léguas

,

que he aquelle a que Abrahao Hortelio cha-

ma Menaó
,

que pela firuaçao das Taboas
de Ptholomeu parece Doris fluvium , cujas

bocas elle mette em perro de vinte gráos.

He eíle rio tamanho , e de tal fundo ,
que

até á Cidade podem chegar juncos , e náos

noíTas ; fera aqui de largura de meia Jegua.

E peia margem delie de huma , e outra par-

te he todo povoado de lugares , Villas ,

quintas
,
palmares , arequaes , e de todas as

fruitas da índia. Dá-fe de longo delle mui-

to gengivre, e tantas canas de açúcar, que
he hum número infinito , de que fazem mui-

to açúcar, ehum vinho eftilado com.o agua
ardente

,
que bebem. Ha por efte rio aíli-

ma algumas Tabancas
,
que são como por-

tagens , em que fe regiftao os que vão pê-

ra a Cidade , e pagão alguns direitos , e cof-

tumes. E aífim mefmo ha muitas Varelas

,

que são Moíteiros ^ em que vivem feus Re-
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ligiofos , e alguns delles muito íumptucfos

,

e dourados pelos tédios , e curucheos. Vaia

efte rio féis mezes , e enchQ outros tantos

;

e no tempo das vafantes vão os navios pê-

ra fima á toa
,

porque he muito alcantila-

do de ambas as partes. A vaíante deíce com
muito grande ímpeto ; mas a enchente tão

vaga rola , e branda
,
que fe não enxerga. E

o dia da Lua do derradeiro mez fubita-

niente arrebenta , e alaga todos aquelles cam-

pos , muitas léguas á roda , de feição , que

ficam duas 5 e três braças de agua. Eporef-
ta razão tem os Sióes fuás povoações em lu-

gares muito altos , como os moradores do
Egypto 5 eficão no tempo deftas inundações

em lilieos nomeio domar, e fervem- fe de

humas povoações ás outras com embarca-

ções pequenas. Nas cotias da Cidade
,
que

fica pelo rio aífima da banda do levante
,

he a terra mais alta , e poílo que fe alaga

,

não he tanto. .

No tempo que o rio começa a encher , '

começam os lavradores a lavrar fuás terras,

e a femealias ; e quando chegam as enchen-

tes
5 já o arroz eílá aíTafonado , e tão alto

,

que ficam as efpigas por fima da agua
;
por-

que he tão fértil
,
que a palha do arroz he

tão groíTa como hum dedo , e naquelles qua-

renta dias
5
que ducam eftes enchentes , vão

03 lavradores com eftas embarcações ,
que

sao
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são infinitas , e neílns muitas feílas , e tan-

geres , afegar, e a cortar as efpigas que fi-

cam por fima da agua , e levam as alma-

días carregadas pêra fuás povoações , onde
tem fuás eiras. Eftes dias são os de maior
regozijo feu

,
que todos os mais do anno.

No tempo deílas inundações todas as ali-

márias do mato , veados
,
gazellas , tigres

,

vacas bravas , e outros fe acolhem aos al-

tos , ealii vam os Sioes com muitas embar-
cações á caça , c delias os eílam matando
ás efpingardadas , frechadas , e ás pancadas

,

que he huma caça de muito goílo , e recrea-

ção. E he tão grande o número deílas ali-

márias que matão
,
que carregam dalli to-

dos os annos muitos juncos de feus pella-

mes, e os levam a Japão, onde fazem mui-
to proveito

,
porque daqueilas pelles fazem

muitos trajos
,
quimoes , e outras coufas mui-

to lavradas, como cada dia vemos trazer á

índia , de que fazem formofos caparazôes
>

baflardas , couras , e outras curioíidades
,

porque são as pelles formofiílimamente la-

vradas.

Qiiando eQe rio quer tornar a vafar
,
(que

he cm outra certa conjunção da I.ua . ) fahe

ElRey da Cidade com todos os feus Gran-
:ies 5 em muitas embarcações muito doura-
das, e paramentadas com muitas feílas , tan-

geres ^ € inílrumçntos de toda a forte j e di-

zem
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zern

,
que vai ElRey lançar a agua fóra ; e

efta he a íua maior fefta de todas. Tem El-

Rey mandado pôr hum maíto no meio do
rio

,
guarnecido , e forrado de fedas de co-

res , e nelle pendurada huma formofa jóia

pêra o que mais remar , e chegar primeiro

a ella. E pòflos todos os navios em ala , ar-

rancão a hum linal que lhes fazem , e vam
remando á porha , com tamanhos gritos, ala-

ridos, e vozarias
,
que parece que o Mun-

do fe funde ; e o primeiro que chega , leva

o preço. E nefte curfo fe encontram, huns

com os outros, e fe quebrao , e fe efpeda-

ção , e defapparelhão dos remos , de manei-

ra
,
que he huma confusão muito pêra ver

de fóra. Por onde não são tão bárbaros
,
que

em feus jogos , e feftas não imitem os an-

tigos Troianos
, ( porque da m>efma manei-

ra Eneas , quando chegou a Sicilia , feíiejou

com o curfo de fuás galés ,
pondo curiofos

preços pêra amais ligeira.) E depois deíles

SiÔes ganharem o preço , tornam a voltar

pêra a Cidade com tantas feftas ,
gritas , e

tangeres
5
que parece que fe desfaz o mar,

e a terra em eftrondos. Recolhido ElRey á

Cidade , como naquella maré
, que he a con-

junção que começa a vafar a agua , dizem ,

que o feu Rey a foi lançar fóra ;
porque

eftes Gentios todos os attributos que fe de-

vem a Deos , os dam aos feus Reys , e

crem



Deg. VI. Liv. VIL Cap. IX. 127

crem que todos os bens lhes vem del-

les.

Quanto á grandeza da Cidade deOdia,
nao ha Poríuguez que diílb poíía dar ver-

dadeira informação
,
porque os nao deixam

andar porella; mas pòde-fe conjeélurar por

huma experiência que fez hum curiofo , com
quem nós communicámos ifto.

Efte diz
,
que eílando naquelJa Cidade,

defejando de íaber a grandeza delia , fe em-
barcara em huma daquellas embarcações da

terra, pequena, e muito ligeira, com deter-

minação de rodear a Cidade, (que he toda

cercada de agua,) e que partira hum dia

de madrugada do bairro dos Portuguezes ,

e que quando tornara era já alta noite , e

affirm.ava
,

que por fua eítimativa andaria

mais de oito léguas. He efta Cidade , como
agora diííemos ^ rodeada do rio , e elia to-

da cercada de muros de adobes , e nao fi-

ca antre ella , e o rio mais que hum re-

leixo de oito , ou nove paííos. Tem toda á

roda form.olbs baluartes , e muitas guaritas
,

guarnecido tudo de muira , e mui groUa ar-

tilheria de bronze. Na face da Cidade , on-
de as na os furgem , tem hum arrebaíde

, que
tambemi he cercado de muro , com íeus ba-

iluaites, onde fe agazalhao os foraíleiros , e

he feito a modo de Ilha, e fe divide da Ci-

dade por hum eíteiro , fobre que eftam al-
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gumas ponrcs pêra fiia ferveniia. Tem efte

arrebalde bairros feparados pêra todas as na-

çóes
,

pcra não viverem miílurados , ceada
bairro tem luas portas com que íe fecha. A
Cidade he toda retalhada de braços do rio

,

que por muitas partes entram , e tornam a

íàhir por outras ao mefmo rio , e em todas

eítas entradas , e fahidas tem portas fecha-

das com canccllas mui fortes , e groíTas
, por

onde abrindo-fe , entram dentro na Cidade
todas as embarcações pequenas. Ha por den-

tro muitos , e frefcos jardins , hortas , e quin-

íaes pêra íeus paííatempos , e outras gran-

dezas que deixamos
,

porque não foffre a

hiíloria tanto.

E tornando a ella : o Brama tanto que
aflentou o arraial , começou a bater a Cida-

de por muitas partes. ElRey de Sião, apar-

te de que fe m.ais temia, (que era hum ba-

luarte 5 onde o rio era mais eftreito , e de m.e-

nos fundo
, ) a não quiz fiar fenao dos Por-

tuguezes , que mandou recolher dentro
,
que

quafi feriam ílncoenta , e elegeram por leu

Capitão Diogo Pereira
, ( de que já em ou-

tra parte falíamos , fogro de D. Pedro de
Caílro , irmão do Conde do Bailo , e do Ar-
cebifpo de Lisboa D. Miguel de Caftro , fi-

lhos de D. Diogo de Caftro , e de D. Leo-

.

nor de Taíde
, ) que alli eftava com huma

náo fua
,
que com muito valor , e esforço

de-
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áefendeo aquella parte , fazendo delia mui-
to damno nos Pegús , e Bramas; e fem áú^
vida, que foram os Portuguezes a total oc-
cafião de fe nao tomar aquella Cidade. E
porque as particularidades deíle cerco não
fazem acafo pêra noíTa hiftoria ^ as deixa-'
mos*

Vendo o Brama que tinha gaftado o tem*
po fem ter feito coufa alguma

, e que fe
])inm chegando as crefcentes do grande rio
Menáo

, remendo que fe o tomaíTem na-
quellas várzeas

, o alagaíTem
, e fub^ertef-

Icm
,
teve modo com que mandou commet-

ter os Portuguezes
, que eílavam dentro

, que
ou lhe dcíTem por alli entrada na Cidade

j
Du deixaífem de pelejar , e defender aquel-
la parte, (porque niífo eftava entralla elle,)
2 que lhes daria a todos tantas riquezas, è
3uro

, que ficaíTem todos bem ricos. A ifto:

lie mandaram os Portuguezes aquella refpof*
:a

, que os da Cidade de Synania deram ao
Conful Bruto

, quando os tinha cercados
, qus

uendo a conftancia , e valor com que fede-
endianl

, lhes mandou pedir huma fõmma
ic ouro, e que levantaria o cerco; ao que
he refpondéram

, que feus paíTados lhes nao
leixáram ouro pêra remirem as vidas , fe-
lão armas pêra as defenderem.

Eíta refpofta diz Valério Máximo
, que'

lefejára fahíra da boca de alfí:um Romano
Couto.Tom.IILPdL I por-
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porque nao era digna de fer dada por ou-

tra alguma nação. AíFim eftes valorofos ca-

valléiros Portuguezes , que eftavam em Sião

,

mandaram dizer ao Brama
,
que os Portu-

guezes não remiam fuás vidas fenão com as

armas , nem vendiam fua lealdade por todo

o ouro do Mundo ; que foubeíTe em certo

,

que em quanto elles foílem vivos , não en-

traria elle naquella Cidade : e que ainda de-

pois de todos mortos , e efpedaçados , fe

pudeíTe fer, lha haviam de defender.

Vejam logo quanto mais dignos de lou-

vor, e engrandecer foram eíles
,
que aquel-

les Romanos
,
quecftando no Capitólio cer-

cados dos Francezes , fe refgatáram com
ouro.

Vendo o Brama tão grande defengano

,

levantou feu exercito , e foi marchando á

vante com tenção de ir cercar a Cidade de

Camade , ou Campape , como lhe alguns

thamam , que era a fegunda do Reyno , t

onde o Sião tinha todos os feus thefouros,

c aílim delongo daquelle formofo rio Me-
naó foi caminhando vinte dias , até chegar

iquella Cidade
, que era muito grande , c

formofa , cercada toda á roda com feus ba-

luartes , e guaritas , e com huma formofifli-

ma cava, Eílava dentro hum Capitão Sião

tom duzentos mil homens de peleja , ecom
todos os provimentos ncceíTarios pêra mui*

tos
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tos tempos. O Brama aíTenrou feus exérci-

tos derredor da Cidade , e deo o cargo de
a combater a Diogo Soares de Mello com
os Portuguczes

, que depois de feitas fuás

trincheiras, vallos, erepairos, e prantar as
peças de artiiheria , começou por huma par-
te a bater a Cidade , e por outra a entulhar
a cava por aJgumas partes

,
pêra poder che-

gar a picar o muro , o que tudo de dentro
lhe defenderam

, e atalharam com muito fo-
go , defarmando em vão rodos os trabalhos

,

que naquelle negocio tinham commettido.
Calagoni , Senhor de Martabão , que era

homem muito avifado , e efperto , mandou
fabricar hum grande caftello de três ípbra-
dos , fobre grandes rodas , e máquinas mui
fortes

, guarnecido por fora de traves , e maf-
tos muigroíTos, fechados com ferragens for-
tiíiímas pêra poderem fuftentar a fúria da
artiiheria. E depois de acabado com grande
Cufto , e trabalho 5 o fez chegar ao muro com
Ds alifantes, pêra por elic o entrar, levan-
do dentro muitos homens deefpingardas , e
algumas peças de artiiheria , e muitas pane-
jas de pólvora , e outros artifícios de fogOo
Os de dentro vendo abalar aquella máqui-
na

, (que era huma coufa efpantofa
,
) met-

terani^ em alcumas bombardas groíTas huns
virotões depao ferro, taogroíTos como en-
tenas , e nas cabeças atraveíTadas em cruz

I ii Jiu»
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humas traves grandes ferradas , e pondo fo-

go ás bombardas , deram aqiielles virotòes

no callello com tamanho terremoto, que o
desfizeram por íima ; e dando-lhe com ou-

tros , o acabaram de defmanchar, e arruinar

de todo. O Brama andava affrontado de nao

fazer naquella jornada alguma coufa notá-

vel , e os noiTos também andavam bem def-

confiados.

Athanafio dex^guiar, que era hum fol-

dado valorofo , ordenou humas muito groí^

fas , e fortes mantas com grandes traves , e

taboóes ferrados por íima , e com muitas ro-

das , com que as fez encoftar ao muro , que

mandou picar por Jiuma grande multidão de

gailadores Pegiis , e Bramas , e começaram
a tazer alguns pequenos poíligos. Os de den-

•

tro acudiram áquella parte com muitos ar-

tificies de fogo , que lançaram fobre as man-
tas ^ e fe confumiam elles fem fazerem ne-

nhum nojo aos que trabalhavam. Vendo os

Sioes que nada daquillo aproveitava
, por

caufa das mantas com que fe amparavam os

que trabalhavam debaixo delias , e que ef- ,

tavam arrifcados a fe perderem por alli , co* .

ineçáram a fazer repaircs por dentro ; e nao
curando já do fogo

,
por verem que nao

impeciam com elle aos Pegús , e Bramas

,

que os tinham cercados, ufáram d'outro ar-

dil, e efle foi, que encheram muitas jarras

de
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de çLijidadc de gente , delida com ourina
,

e dando com elJas do muro abaixo em íi-

ma das mantas fe fizeram em pedaços ; e
aquelle cujo , e fedorento licor coando-fe pe-

ias gretas do tahoado , foi calar abaixo , è
deo íobre os que trabalhavam , e em lhes

tocando aquelle fedorento material , larga-

ram logo tudo , e fe recolheram pêra as fuás

eílancias por não poderem foífrer tao máo
cheiro , e paímados daquelle negocio , di-

ziam que os Sioes eram diabos
,
porque quan-

do lhes nao aproveitavam as armas ordiná-
rias

,
pelejavam com outras, de que nunca

outra alguma nação do Mundo ufou , e con-
tra quem nao havia repairo algum. O Bra-
ma vendo o tempo gaílado , depois de paf-

fadas as enchentes , levantou feu exercito,

e fe recolheo pêra íeus Rcynos pelo mefmo
caminho que levou.

C A P I T U L O X.

Z>e como falecco o Governador Garcia de
Sd : e das partes , e qualidades de

fua pejjoa.

DEpois que entrou o Inverno , não fe

occupou o Governador Garcia de Sá
em outra coufa mais

, que em reformar a
Armada , ^ mandar dar preífa aos navios

,

que tinha comejados , vifuando os mais dos

dias
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dias a ribeira , armazéns , e a cafa da pól-

vora. E na entrada do mez de Junho defta

era de I5'49 ^^" ^^^ andamos , adoeceo de

humas febres agudas ; e como era íiomem
de fetenta annos , logo o cortaram de fei-

ção
5
que deo ruins finaes de fua faude y e

entendendo os Médicos que íe llie lua che-

gando feu termo limitado , aviíáram dilTo

o Bifpo
,

pêra que Jhe diíTeíle
,
que trataíTe

das coufas de fua alma , como fez. E en-

tendendo elle aquella verdade , largou tudo

por mão , e fe fechou pêra tratar do que

lhe convinha , confeíTando-fe muito deva-

gar , e tomando os Divinos Sacramentos , e

depois fez feu teftamento , e cumprio cora

todas as coufas de verdadeiro Chriflão , e

temente a Deos ; e aos treze dias do dito

mez faleceo defta vida prefente, com gran-

des exteriores de arrependimento de feus pec-

cados. Eíliveram com elle o Bifpo , os Pa-

dres de S. Francifco , de S. Domingos , e

da Companhia
,
que o confoláram , e lhe

lembraram as coufas que convinham á fua

alma. Foi fua morte muito fentida de to-

dos
,
porque era Fidalgo muito brando , af-

favel , humano , e tão deíintereíTado
, que

com haver íido duas vezes Capitão de Ma-
laca , e huma de Baçaim , e hum anno Go-
vernador da índia , não tinha de feu mais

que o dote que deo a fuás filhas
,
que não

paf-
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paíTou de vinte mil cruzados a cada hutna.

Falecido o Governador , fç abrio feu tefta-

inento , e acharam por feiís teftamenteiros

feus genros. Mandava que feu corpo fof-

fe enterrado na Capella mor de noíla Senho-
ra do Roíario , no chíio ao pé da lepultu-

ra de fua mulher D. Catharina , e que fof-,

fe veftido no habito do Padre S. Francifco ,

como fe fez. Foi acompanhado de todas as

Ordens , Cabidos , e Freguezias , e de to-

dos os Fidalgos 5 vertidos de preto , e da
Irmandade da Mifericordia.

Foi efte Fidalgo filho de João Rodrigues

de Sá , o primeiro Alcaide mór do Porto :

çra.homem de boa eílatura , muito gentil-

homem , e lâo alegre
,
que alegrava a. to-

dos ; tinha liuma muito alva , e veneranda

barba , que lhe dava pelos peitos ; foi ho-

mem de muita verdade
,
grande confelho ,

e muito zelofo do fervido de ElRey ; foi

de muito boas refpoílas , e nunca deo efcan-

dalo público em quanto andou na índia,

fenão aquelle da mãi de fuás filhas , antes

que a recebeíTe por mulher. Fez de novo
finco , ou féis galeões , e caravelas , e mui-

tas fuílas j mandou reformar as fortalezas de
Ormuz , Dio , e Cananor. Deixou nos ar-

mazéns duas mil efpingardas
,
que mandou

fazer em Cochim , Coulão , e Ceilão , e em
outras partes. Fez de novo a cafa da pol-

1
- , yo-
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vora , onde hoje eílá

,
proveo-a de novos en-»

genhos , e encheo os armazéns de mantimen-
tos , cotonias , cifas , remos , e de tudo o
mais. Não fez dividas no Eílado , e pagou
algumas velhas. Não ficou delle pofteridade

jio Mundo , mais que fua hifneta D.Joann-a
de Noronha , filha de D. Garcia de Noro*-

nha feu neto
,
(como pouco ha diffemos

,

)

que por não ter fua mãi dote que lhe dar,

a metteo Freira no Morteiro de Aveiro , fe-

gundo nosdiííeram. Não deixou eíle Gover-
nador morgados na terra

,
que he final que

lhos teria o Senhor guardado no Ceo , on-

de fua alma iria defcançar perpetuamente.

Governou hum anno , hum mez , e fete

^ias.

D&



DÉCADA SEXTA.
LIVRO VIIL

Da Hiftoria da índia.

CAPITULO L

De como por morte do Governador Garcia

de Sá fuccedeo na governança da índia

Jorge Cabral', e da Armada que ejle anno

de 15:49 partio do Keyno , de que era Ca-;

pitão mór D. Álvaro de Noronha. .

L Evado o corpo do Governador Gar-í

cia de Sá a noíTa Senhora. do Rofa-í

rio, depois de fe lhe fazer ,0 Officio

muito folemnemente
,
primeiro que foíTe en-

terrado, abrio o Veador da Fazenda o co-

fre 5 em que eílavam ainda duas fucceísões

da governança da índia , de íinco que El^
Rey rinha mandado na Armada de Manoel
de Mendoça , e tirou a quarta

,
(porque na

jterç^ira tinha fuccedido Garcia de Sá,) e

deo-a
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deo-a ao Capitão D. Francifco de Lima ,

que com o Licenciado António de Barbuda ,

Ouvidor Geral da índia , a examinou, pêra

ver fe le tinha nella bólido j e achando-a

pura , e fem fe nella tocar , a deo ao Secre-

tario que a abrio , e lendo-a alto fe achou

nella Jorge Cabral
,
que eítava por Capitão

de Baçaim , o que todos eílimáram muito ,

porque era hum Fidalgo , em que havia to-

das as partes neceíTarias pêra o cargo. E
vendo que eftava em Baçaim ,. donde não

podia vir fenão em Setembro , fe abrio o
Regimento que na índia havia fobre efte ne-

gocio , e fc achou que mandava ElRey :

)) Que fuccedendo algum Governador nas

» vias , eílando fora de Goa defdo cabo do
)> Comorim até á ponta de Dio , fe efperaf-

>; íe por elle , e entre tanto governaíTe a In-

)) dia o Bifpo , Capitão da Cidade , e Ou-
^) vidor Geral ; e que eflando deftes limites

)í pêra fora, fe não eíperaíTe por elle, e fe abrif-

» fe a outra íuccefsão , » ( o que ElRey man-
dou ordenar depois daquellas grandes diffè-

renças que houve antre Pêro Mafcarenhas,

c Lopo Vaz de Sampaio , como temos con-

tado na quarta Década no Cap. VI. do Liv,

II. ) E porque o Bifpo , D. Francifco de Li*

ma , e o Ouvidor Geral eílavam prefentes

,

lhes fez o Veador da Fazenda entrega da

índia, até vir o Governador Jorge Cabral

,

:.
'; de
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de que fe fez hum Termo , em que todos

fe aíFignáram. PaíTado iílo , foi o corpo do

Governador Garcia de Sá encerrado , e os

Regentes fe recolheram , e começaram acor-

rer com as coufas do governo , e defpedí-

ram logo correios por terra com cartas pê-

ra o Governador, em que lhe faziam a fa-

ber de fua fucceísao. Eílas cartas lhe che-

garam primeiro
,
que fe acabaíTe o mez de

Julho ; e vcndo-as elle , e fabendo da mor-

te do Governador Garcia de Sá , e de fua

fuccefsáo 5 fentio muito fua morte , e não fe

alvoroçou com a governança , antes eíleve

pêra a náo acceitar; porque fe as cartas que

fe mandaram por terra a ElRey da morte

do Vifo-Rey D. João de Caílro chegaram

antes das náos ferem partidas , fem dúvida

viria Governador nella ; e quando não , não

poderia faltar no Setembro feguinte. E que

pêra fe arrifcar a não fer Governador mais

que hum mez , ou quando muito hum anno ,

muito melhor lhe era deixar-fe eftar em Ba-

çaim 5 e acabar quatro annos
,
que tinha da-

quella Capitania, e ir-fe pêra o Revno com
coufa com que pudeíTe viver , e nao depois

de Governador embarcar-fe pobre , e fem
coufa alguma , e aíTim ficou fufpenfo , fem

fe faber determinar. Mas fua mulher
, que

era vã , como o são todas , lhe diífe : » Que
D melhor era fer quinze dias Governador da

In-
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» índia, que dez annos Capitão deBaçaim';
•» e que já EIRey Jhe ficava cm mais obri-

» gaçáo , e lhe liavia de fazer diíFerenres hon-

)) ras , e mercês. » A Cidade de Baçaim acu-

dio Jogo ao novo Governador y e lhe fe2í

muitas fedas , e dle fe começou a negociar

pêra íe partir pêra Goa , mandando pêra if-

lo armar alguns navios multo ligeiros , em
.que fe embarcou aos oito dias de Agoílo ,

e aos quinze dias de noíTa Senhora daAf-
fumpçao chegou á barra de Goa , e def-

embarcou em Pangim , onde os Regentes lhe

foram entregar a índia , e depois entrou na

Cidade, onde felhe fez o recebmiento cof*

rumado , e começou a entender nas coufas

do governo. E a primeira que fez , foi def-

pachar Francifco Barreto pêra ir entrar na

Capitania de Baçaim , de que era provido
,

e mandou dar preíTa á Armada , e lançalla

ao mar
,

porque determinava de ir a Co-
çhim

,
por andarem as coufas d^antre o Ça-

«lOTim 5 e EIRey de Cochim muito rotas,

e'-os ódios antigos muito accezos.

E fendo alguns dias paíTados de Setem-

bro , íurgíram na barra de Goa quatro náos,

de finco que do Reyno partiram , de que

era Capitão mór D. Álvaro de Noronha
,

filho do Vifo-Rey D. Garcia de Noronha,
que vinha defpachado com a Capitania de

Ormuz. Os mais Capitães de fua conferva

eram

!
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ernm Diogo de Mendoça
,
Jacome Triílao

,

c João Figueira. Da outra que faltava, era

Capitão Diogo Botelho Pereira , o que foi

na fufla aoReyno, (ccmo na quinta Déca-
da no Cap* lí. do I. Liv. fica dito,) que
em Outubro foi tomar Cochim. Vinha com
cUg embarcado Rax Nordim, filho de Rax
Xarrafo , Guazil de Ormuz

, que o pai man-
dou pêra Portugal na Armada de Lourenço
Pires de Távora , como no principio defia
Década fe vê , no Cap. IlL do IV. Liv.

,

que eíieve três aniios no Reyno com gran-
des gaílos

, e defpezas , e fempre lhe fez El-
Rey tantas honras, que nos ferôesReaes o
mandava aílentar nos degráos do eflrado com
os filhos do Duque de Bargança ; e fervia
huma Dama daquellas , a que mandava mui-
tas peças , e brincos , muito ricos , c curio-
fos, e ella o favorecia pelo honrar. E de-
pois de íer Guazil de Ormuz . foi áquella
Fortaleza hum irmão deíla Senhora , mance-
bo o mais gcntil-homem de feu tempo , e
fabendo o Guazil delle, o foi bufcar, clhe
deo muito dinheiro , e peças ricas. Defpa-
:hou ElRey a Rax Nordim com os cargos
de Guazil do Reyno de Ormuz , e com o
de Juiz da Alfandega daquella Cidade, af-
(im como feu pai os tinha por fua morte.

Eíle Diogo Botelho Pereira, por aqueí-
!a ida que fez ao Reyno na fufla, nao ihe^

quiz
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qbiz ElRey refponder muitos annos a íeus

requerimentos , e depois lhe deo a Capita-

nia de S. Thomé , onde adoeceo de hydro-

peíia , e engroíTou tanto como hum tonel

,

e fe foi pêra o Reyno ; e efte anno o def-

pachou ElRey com a Capitania de Cana-
nor , e íe embarcou aílim enfermo , e grof-

fo ; e affirmava-fe
5
que bebia dous almudes

de agua cada dia. Entrou logo na fua Ca-
pitania

, que náo logrou
, porque morreo

no primeiro anno.

Antes que eíta Armada partiíTe do Rey-
no 5 foi ElRey avifado

,
que em Hefpanha

fe faziam finco náos prcHes pêra paíTnr a

Maluco, e que o Capitão raór delias era o
mefmo Fernão de la Torre

,
que Fernão de

Soula de Távora trouxe de Maluco ; e que

os outros Capitães eram D. Alonfo Henri^

quês , Pêro Pacheco , Gonçalo de Avalos ,

e João Cayetano
,
que todos tinham ido a

Maluco em companhia de Ruy Lopes de

Villa-Lobos. Diílo avifou ElRey ao Gover-

nador, e lhe mandou que proveíTe naquel-

las coufas , e que mandaíTe huma Armada
a Maluco ; o que elle determinou fazer co-

mo foíTe tempo. E porque a coíla do Ma-
lavar não fícaíTedelamparada , deípedio por

Capitão mór delia Francifco de Siqueira o

Malavar,(de quem muitas vezes temos fal-

lado na quinta Década 5 nos foccorros áo
pri-
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primeiro cerco de Dio , fendo Capitão dã-

quella fortaleza o grande António da Silvei-

ra,) que era grande Capitão, e entendia a

guerra muito bem , c tinha deftruido o Ma-
javar , como quem fabia as entradas , e fa-

hidas ; e pelos muitos ferviços que tinha fei-

to ao Eftado , o fez EIRey D. João Fidal-

go , e lhe mandou o habito de Chrifto com
boa tença. Levou doze navios , com que an-

dou a mór parte do verão por aquella cof-

ta, fazendo-lhe toda a guerra que pode. E
o Governador ficou dando defpacho a ou-

tras muitas coufas , e aviamento ás náos

pêra irem tomar a carga a Cochim.

CAPITULO IL

De como oRey da "Phnenta Je pajjòu dpar^
te do Çamorim perfilhando-fe com elle : e

do recado que o Governador teve díjjò.

OS Reys de Cochim ( como já algu-

mas vezes temos diro ) ficam tendo
antre toda aquella Gentilidade do Maíavar
toda a fuperioridade no efpiritual , como
Bragmane mór que he. E por hum muito
antigo coílume

5 que não podemos bem ave-

riguar, são obrigados os Reys da Pimenta
a lhe darem fuás mulheres, e filhas pêra as

levarem de fua honra
, que he a maior que

fe lhes pôde fazer
, quando casão

j
porque

tO'
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^

todos efes Gentios do Oriente tiveram fcnv»"

pre em íeus coílumes o intento em íuas de-

licias , e torpezas
,
que não pode fer maior

na vida
,
que quando eílas Princezas casão

,

entregarem-nas primeiro ao Rey
,
que a feus

maridos 5 havendo que com iílo ficavam pu*

rificados. E aílini depois diílo, todos os fi-

lhos que ellas parem , fejam cujos forem y
são havidos , e perfilhados peJo Rey de Co-
chim 5 e elle os recolhe, e cria como filhos»

E como o Principe deBardela fecreavapor

efta razão com EJRey de Cochim , tinha

tanta amizade com os Portuguezes
, que hia

á Cochim ver as fedas , touros , e canas ,

porque naquelle tempo tudo eram regozi-

jes , e deíenfadam.ento. E aílim eíle verão

paflado
5
parindo a mulher do Rey da Pi-

itienta 5 mãi daqnelle Principe, foi Francif-

cõ da Silva , Capitão de Cochim , com to-

dos os caiados a Bardela , onde reíidia , e

lhe fcftejou o parto com lhe jogar as canas,

e eom outros pafiatempos ; e algumas vezeS

foi ajudar aquelle Rey nas guerra? que ti-

nha contra ElRey de Porca feu vizinho ^ tu*

d-o á conta de ElRey de Cochim.

Efe Principe
,
que já era Rey da Pimen-

ta
,
por certos aggravos que teve de ElRey

de Cochim ,
que o creára como pai , deter-

minou de fe paflar á parte do Çamorim

,

pêra o que fe carteou com elle ^ e tratou de^

fe
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fe verem , o que o Camorim grangeou mui-

to , e lhe mandou fobre iílo cartas mui hon-

Tofas , e de grandes oíFerecimentos , com que
eJle fe fez preftes pêra fe paíTar a Calecut,

Deftes tratos foi avifado EiRey de Co-
chim , e o Capitão

,
que fentio muito aquel-

le negocio , e tratou de o impedir por to-

das as vias que pudeíTe , pelo grande pre-

juizo que fe feguiria ao Eílado daquellas Ji-

anças ; porque fe aquelles Reys fe ajuntaf-

fcm , feria total deílruição do Reyno de Co-
chim , e ficariam as náos do Reyno fem te-

rem porto 5 nem efcala aonde foíTcm carre-

gar, nem apimenta, que era o mais impor-

tante de tudo 5 porque logo os Mouros a

haviam de haver toda pêra li , e paíTalIa a

Meca
,

que era o que elles muito pcrten-

diam
, porque com a noíla entrada na índia

lhes arrancámos das mãos aquelle trato , com
que todos vieram a empobrecer. E lançan-

do Francifco da Silva luas contas a tudo ,

fe foi ver com ElRey de Cochim fobre a-

quelle negocio , e o perfuadio a emendar os

aggravos de que fe o Príncipe queixava, ao
que ElRey diíTe : )> Que faria tudo o que
)) naquelle negocio lhe pareceíTe bem , eque
» tomaíTe elle á fua conta acaballo com elle.

»

Com cila refpofta fe paííou logo Fran-

cifco da Silva a Anche Queimai , onde a-

quelle Príncipe eílava , e o foi viíitar; e no
Couto.Toj7iJILP.lL K dif-

I
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difcurfb da vifitn lhe pedio : » Qiie fe def-

)) cefle da opinião em que eílava , e que fe

)} lenibrafle que EIRey de Cochim era feu

^ pai , e que o creára fempre com muito

» amor ; que não era razão que por pequc-

)) nos aggravos fizeíTe tão grande mudança

,

» como paíTar-ie ao Çamorim
,

que era o

)) mor inimigo que tinha; que elle acabaria

)) com clle que o íatisfizeíTe em tudo , e

» que lhe lembrava a muito antiga amiza-

)) de que tinha com os Portuguezes
, que

» fempre fe moílráram grandes feus amigos
,

)) e o fervíram em todas fuás guerras con-

)) tra feus vizinhos ; e que pela meima ra»

)> zão que ficaíFe inimigo de EIRey de Co-
» chim , ficavam os Portuguezes feus dclle ; »

e com iílo lhe diíTe outras muitas coufas.

Alas o Príncipe comoeftava com aquelle ap-

petite , diífe: » Qiie elle entendia mui bem
)) o que Jhe importava aquelle negocio , e

» que já fe não havia de defcer de fua opi-

» nião. » Vendo-o Francifco da Silva tão re-

foluto , e determinado , lhe diíle :» Que dal-

)) li por diante teria oEftado por feu inimi- "

)) go 5 e que como a eíTe lhe faria toda a

» guerra que pudcíTc, por mar , e por terra
,

)) até o defíruir de todo. » E apartando-fe

delle 5 m.andou logo apregoar guerra a fo-

-go, e a fangue. E defpedio Fernão Rodri-

gues de Mariz com alg,umas embarcações pê-

ra



Dec. vi. Liv. VIII. Cap. ir. 147

ra tomar os paíTos por onde aqiielIePrincí-

pe havia de paílar pêra Calecut. O que el-

le fez de feição
,
que nao tendo aquelle Prín-

cipe outro remédio
,
paliou íò , e disfarça-

do peJo pé do Gate , e aílim foi ter a Ca-
lecut 5 onde o Çamorim o recebeo com mui-
tas honras , e fez com elJe novas perfilha-

ções
5 por efta maneira.

)> Que elle perfilhava o Çamorim em feu
)) Príncipe , herdeiro de feu Reyno por fua
» morte

,
pofto que já tinha Príncipe Jierdei-

» ro
; e que o Çamorim perfilhava o Prin-

y> cipe herdeiro do Pvcyno da Pimenta , em
» Príncipe fegundo herdeiro do Império de
)) Calecut por falecimento do Príncipe feu

» fobrinho
, que era o direito herdeiro. O

» que o Príncipe da Pimenta pelo muito que
)) ganhava, fe vieíle a fer herdeiro do Rey-
» no de Calecut, porque pela mefma razão
» o ficava fendo também do Reyno da Pi-

» menta. » A eílas perfilhações fe fizeram gran-
des feílas em Calecut , a que acudiram to-
dos os Príncipes Maiavares do bando do
Çamorim. Francifco da Silva defpedio logo
hum navio muito ligeiro com cartas ao Go-
vernador Jorge Cabral , em que lhe dava
conta de todas aquellas coufas , e que era

neceíFario acudir a ellas em peíToa
, porque

começava a haver impedimentos nos rios por
onde corria a pimenta. EIRey de Cochim

K ii co-
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começou a ajuntar fuás gentes pêra acudir

áquellas coufas
,
pelo muito que lhe impor-

tava. CAPITULO III.

De como o Governador 'Jorge Cabral par-

tio pêra Cochim : e das coufas que paf-

fdram naquella Cidade , em quanto nel-

la ejleve : e de como ElRey da Cota lhe

mandou pedir foccorro contra o Madune,

POucos dicis depois das náos do Reyno
chegadas , teve o Governador cartas de

Franciíco da Silva , Capitão de Cochim ,

em que lhe dava conta das alterações qffe

havia antre aquelIesReys, do que ficou en-

fadado
,
porque bem entendia que eram

trabalhos que fe levantavam contra o Eíla-

do j e que lhe era neceíTario acudir a iíTo

em peíToa
;
porque receou que le o não fi-

zeíTe 5 não haveria carga de pimenta pêra as

náos , e mandou dar preíTa a toda a Arma-
da. E na entrada de Outubro defpedio Baf-

tião de Sá , o Çapeca
,
por Capitão mor do

Malavar , com huma galé , e vinte navios

de remo , de cujos Capitães não achámos os

nomes , e elle ficou dando defpacho ás náos

pêra as defpedir pêra Cochim , como logo

fez por todo Outubro. O Governador deo
expediente a muitas coufas outras, e come-
çou-fe a embarcar , entregando o governo

ao
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ao Bifpo

, e ao Capitão da CiJade , e ao
Ouvidor Geral

, que era o Licenciado Chrif-
tovão Fernandes ; e meado o mez de No-
vembro deo ávéla, levando ancre galeões,
caravelas, e galés mais de trinta, e de na-
vios de remo perto de feíTenta. Os Capitães
que nefta jornada o acompanharam nas va-
zilhas^grandes

, e galés (porque aos das fuf-
tas não achámos os nomes ) são os feguin-
tes. .

^

D. António de Noronha , filho do Vifo-
Rey D. Garcia de Noronha, D. João Hen-
riques^, Jorge de Mendoça

, João de Men-
doca Cação

, outroJoão de Mendoca o Chii
D.Jorge deCaftro, Pantaleao de Sá , Mar-
tim AíFonfo de Mello Pereira o Ombrinhos

,

Manoel de Soiíía de Sepúlveda , Martim
AíFonfo de Miranda

, Franciíco de Mello
Pereira

, Fernão de Soufa de Caílello-bran-
:o

, Gonçalo Vaz de Távora , Pêro Botelho

,

Fernão Gomes dcSauía, Belchior Botelho
,

que hia por Veador da Fazenda da car^a
das nãos, Pedro Affoníò de Avelar, Dio-
^o Botelho

, Nuno Alvares Carneiro
, Ef-

rrivão da Matricula
, que hia em huma ca-

•avela, com todos os Officiaes daquelle car-

p, pêra emCochim fazerem os defpachos
los Oiiiciaes das náos , e de outras peffoas
lue fe hiam pêra o Reyno

, (porque todos
>s annos hiam lá eftes Officiaes a iSo , por
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fe haver por melhor aviamento das partes

, )

porque como todos os homens de todas as

partes da índia , que fe querem ir pêra o
Reyno , vam bufcar as náos a Cochim , acha-

vam alli feus defpachos.

Partido o Governador , foi em poucos
dias a Cochim , e tomou cafas em terra , co-

meçando a entender na carga das náos ; mas
como o Rey da Pimenta eítava lançado com
o Çamorim , começou a faltar, porque fe

impedia a paííagem delia pelo rio abaixo

,

por Mouros que eílavam em hum forte. O
Governador mandou hum Capitão , a que
não achámos o nome , com quinhentos ho-

mens pêra os tirar dalli , o que elle fez ,

commettendo-os huma madrugada •, e pofto

que achou muita refiílencia
,

por ferem os

de dentro mais de oitocentos , foi o forte en-

trado , e os mais dos Mouros mettidos á ef-

pada 5 e o forte derribado
,
queimado , e

poflo por terra , ficando efte Capitão naquel-

les rios , favorecendo a paííagem aos mer-
cadores

,
que traziam a pimenta de fima da

ferra , e ao pé a embarcavam em toneis , em
que a levavam ao pezo , e Feitoria de El-

Rey ; mas não corria tanta quanta era ne-

ceítaria.

Não havia muitos dias que o Governa-
dor era chegado

,
quando lhe veio hum Em-

baixador de ElRey da Cota
,
que como vaf-

fal-



Dec. Vr. Liv. VÍII. Cap. IIL 15-1.

fallo de SIRey de Portugal , lhe mandava
pedir com muita piedade » o qiiizeOe foc-,

» correr
,
porque eílava no derradeiro eílre-

y) mo de perder íeu Reyno ; porque o Ala-
)) dunc , Rey de Ceita vaca feu irmão , lhe ti-

)) nha tomado a mór parte deile , e o tinha

)) cercado na Cidade da Cota , em muito rif-

)) CO de íe perder ; que aquelle Reyno era

)) de íeu neto.
, que ElRey de Portugal lhe

)) tinha concedido , e o alevantára na Cida-
)) de de Lisboa por herdeiro delle , e que o
)) Madune lho queria tomar ; que lhe pedia

» o foccorreíle com muita gente
, que elle

» daria logo dez mil cruzados em pimenta
» pêra a carga de huma náo de Portugal , .

» que entregaria ao Capitão mór que iáfof-

» fe ; e que daria mais de páreas cento e
» liiicoenta bares de canela , além dos tre-

» zentos c]ue já pagava j e que daria logo
)) dez alif-antes pêra o ferviço das ribeiras das
» Armadas de ElRey de Portugal.»

Ouvida a Embaixada
, poz o Governador;

aquellas couías em confelho dos Capitães
,

e Fidalgos
,
que aíTentáram todos : » Que fe

» devia de dar íbccorro áquelle Rey , tanto

» porque era vaíTalIo do de Portugal , e pe-
)j los partidos que cftcrecia

,
quanto por ata-

» Ihar que o Madune fe não vieííe a fazer

)y Senhor daquella Ilha
, porque daria mui*

^

» to grande, trabalho ao Eílado ^ e ElRey
»de
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5) de Portugal perderia os proveitos que del-

»la tinha.

Concluido iílo , elegeo o Governador pe*

ra aquella jor^nada D. Jorge de Caílro feu

tio , irmão de fua mai , e lhe nomeou íeis-

centos homens , em que entravam muitos Fi-

dalgos , e Cavalleiros ; e mandou negociar

os navios que havia de levar
,
pêra cujas deí^

pezas deo Jogo o Embaixador os dez mil

cruzados que ofFereceo. O Governador man-
dava dar prcíTa á Armada , e ás náos , que
tudo determinava defpedir entrada de Ja-
neiro.

Succedeo neftc tempo andar Jacome Trif-

tão , Capitão de huma das náos , fazendo feu

negocio na rua direita hum dia pela manhã

,

e cftando bem defcuidado
,
prepaíTou por el-

Je hum homem em trajos de efcravo , edeo-
]he com hum.a machadinha pelo roílo ta-

manho golpe
,

que lhe derribou ambos os

queixos , e defcendo ás guelas lhas cortou

,

cahindo logo morto no chão ; e o que lhe

deo efcoou-fe por antre a gente de feição,

que nunca mais appareceo.O Governador kri'-

tio muito aquillo , e mandou tirar grandes
inquirições fobre ocafo; mas nunca fe achou
raíio de coufa algum.a. Sufpeitou-fe que lhe

nafcêra aquillo de hum Chriftovao de CaC-
tro

,
que com elle viera na náo , com quem

tevQ humas palavras na viagem. Efte ho-

mem
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3

mem na volta deftas náos o mandava EIRey
levar prezo pêra o Rcyno , de que elle pa-

rece foiavifado, e fe metteo Frade. Depois

no anno de íincoenra e oito , indo pêra o
Reyno com D. Luiz Fernandes de Vafcon-

cellos
, ( quando fe perdeo na Ilha de São

Lourenço , como em Teu lagar diremos
, ) fi-

cou na náo com outros Frades ,
porque que-

rendo-os D. Luiz Fernandes de Valconcel-

los tomar no batel 5 não fe quizeram fahir

da náo por ficarem conFeífando , e confolan-

do os que ficavam nella , onde todos aca-

baram. A Capitania deíla náo deo o Go-
vernador a João de Mendoça o Chii

, que
fe foi nella pêra o Reyno. O Governador
deo preíla á carga , e á efcritura d.o Rey-
no , e até dez de Janeiro defpedio as náos,

que tiveram tão boa viagem
,
que todas che-

garam a falvamento a Lisboa por todo o
mez de Julho , tendo ElRey defpedido no
Março paíTado a D. AíFonfo de Noronha
por Vifo-Rey da índia , como logo adian-

te diremos.

CA-
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CAPITULO IV.

De outro recado que o Governador Jorge
Cabral teve de Ceilão do Príncipe de Can-
dea : e de como D. Jorge de Cafiro par-
tio pêra Ceilão : e do que o Governador
fez em Cochim até fe recolher : e o que
aconteceo a Bajiiao de Sá no Malavar*

DEfpedidas as náos , ficou o Governa-
dor dando prefla á Armada de D.Jor-

ge pêra a deípedír logo ; e tendo-a já pref-

tes , Jhe chegaram cartas dos Padres de Sáo
Franciíco

5
que efíavam no Reyno de Can-

dea , em que lhe pediam
, que mandaíTe al-

guma genre em favor do Príncipe daquelle

Reyno
,
porque fe queria fazer Chrirtâo. E

porque he neceíTario darmos particular ra-

zão das coufas delle Príncipe , o faremos.

Tinha eflcRey de Candea lium filho legiti-

mo, chamado Caralea Bandar
3
que era her-

deiro do Reyno. Efte Príncipe teve manei-
ra com que fez com o pai que foItaíTe os
Frades de S. Francifco , (que prendeo

, quan-
do António Moniz Barreto foi áquellc Rey-
no , como atrás temos contado no Gap. VílI.
do IV. Liv. 5) que tomou tao grande amiza-
de com Fr. Pafcoal

, que era feu Gommif-
fario

, que o commetteo o Padre pêra fer

Ciirifiáo
,
prégando-lhe muitas veze das cou-

fas
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fas de noíTa Fé, a que fe elle hia inclinan-

do , e affeiçoando , de maneira ,
que lhe não

faltava mais que receber a agua do fanto

Baptifmo. Difto foi o pai avifado , e tratou

de matar o filho , e de dar o Reyno a ou-

tro baílardo que tinha , chamado Cornar Sin-

ga Adaílma , a que queria muito grande bem*

Deílas couías teve o Principe atoardas , ou
avifo de dentro da caía do pai ; e queren-

do fugir á fua ira , tornou comíigo os Fra-

des 5 e fe foi pêra huma ferra do Reyno de
Huná , e com muita gente que ofeguio, fa-

zia dalli guerra ao pai.

De todas eftas coufas avifáram os Padres

ao Governador por aquellas cartas que lhe

mandaram
,
pedindo-lhe que mandalle foc-

correr aquelle Principe contra o pai
,

que
IhQ queria tomar o Reyno , e dallo a ou-
tro

, porque fe queria fazer Chriílao. Ifto

eftimou o Governador muito, edeo por re-

gimento a D. Jorge de Caítro
5

que tanto

que acabaíTe as coufas de Ceitavaca
,
paíTaf-

fe ao Reyno de Candea , e caftigaííe aquel-

le Rey pela traição de que ufou com An-
tónio Moniz Barreto.

Efta Armada partio na entrada deíle Ja-
neiro do anno de 1550, em que com o fa-

vor Divino entramos ; e a nenhum dos Ca^
pitães , e peíToas principaes

,
que neíla jorna^

da fe acharam, íbubemos os nomes , e de

fua



1^6 ÁSIA DE Diogo DE Couto
fua jornada adiante daremos razão. Partida,

efta Armada , tratou o Governador com Ei-

Rey de Cochim fobre as coufas que cum-
priam

,
pêra íe atalharem as pertençoes do

Rey da Pimenta , e Çamorim. E porque já

não havia outro meio , fenão levar o nego-

cio por guerra , aíTentáram como fe lhe ha-

via de fazer , encarregando ao Capitão fa-

zer-lhe por mar toda a que pudeíTe
,
pêra

o que lhe deixou navios , e gen:e pêra an-

darem por aquelles rios. E que ElRey de

Cochim , com todos os feus aliiados , lha

fizeííem por terra.

Aflentadas eílas coufas , e ordenadas, fe

dcfpedio o Governador de ElRcy, e a Ci-

dade 5 e fe embarcou pêra Goa , deixando de

Cochim até Panane Fernão Rodrigues de

Caílello-branco com oito navios , e pêra fe

recolher a invernar a Cochim; e Baííiao de

Sá com a fua Armada na coíla , onde an-

dava ; e elle chegou a Goa no íim de Ja-

neiro.

Baftião de Sá andou pela cofta do Ma-
lavartodo o reílo do verão , fazendo ao Ça-

morim toda a guerra que pode , dando-lhe

cm muitas povoações , e tomando-lhe mui-

tos navios , e defendendo-lhe os mantimentos

de feição
,
que poz aqueile Reyno em mui-

tas neceílidades. E fendo tempo de fe reco-

lher a invernar a Goa, o fez, paíFando pe-

la
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]a cofta do Canará , onde recolhco as pá-
reas

, que aquelies Reys coílumavam a pa-
gar. Só os Chatins da Cidade de BarceJór
le refufáram a dar íeteccntos fardos que ihes
pediam

,^ dizendo:» Qiie clles nâo tinham
» obrigação aJguma que os obrigaíle a iÇ-

»fo, nem elles eftavam penhorados aelles,
)) nem por páreas, nem por contratos de pa-
» zes ; porque íe alguns annos os pagaram

,

» foi porque de fuás próprias vontades of-
3>ferecêram ao Governador Martim Aífonfo
»de Soufa aquelies fetecentos fardos dear-
»roz^, em modo de ferviço , e não deobri-
)> gação ; que^quando lhes moílraíTem aígu-
» ma fua

, então não tinham que fazer. » Baf-
tião de Sá lhes mandou dizer : » Que baf-
» tava a poílè em que EIRey ertava de oi-
)) to , ou nove annos ; e que pois elles ro-
íídos^cíTes annos os pagavam aos outros Ca-
» pitães mores , eUe fe não havia de levan-
» tar de fobre aquelle porto , fem os levar. »
Vendo os Chatins , e Governadores da Ci-
dade aquella determinação , lhe mandaram
os fetecentos fardos de 'arroz ; e logo dcf-
pedíram dous Procuradores , homens antre
elles principaes, chamados Trametim Cha-
tim, e Drimv Chatim

, pêra irem tratar a-
quelle negocio com o Governador.

Eíles homens foram a Goa , e o Gover-
nador Jorge Cabral os ouvio mui bem , e

el-
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elles em nome de fua Republica lhe d i (le-

ram : » Que os Capitães mores do Malavar
» os obrigavam a lhe darem fetecentos far-

)) dos de arroz cada anno , não tendo elles

)) obrigação alguma pêra iíTo ; mas fómen-

)) te porque de íuas livres vontades os de-

)) ram , e offcrecêram ao Governador Mar-
» tim AíFonfo de Soufa de íerviço. E por-

)) que elles defejavam de teí paz, e amiza-

)) de com o Eílado da índia , e feus Gover-

)) nadores , e eftarem debaixo de fua guarda

,

»e amparo, que haviam por bem osRege-
)) dores daquella Cidade de Barcelór de da-

» rem , e pagarem cada anno de páreas qui-

)) nhentos fardos de arroz pêra ajuda das Ar-

» madas , e que os pagariam em Outubro,
)> (que era o tem.po em que a novidade fe

» recolhia. » ) O Governador vendo fuás ra-

zoes , e fabendo da cafa dos Contos que

jião havia obrigação alguma dos ditos far-

dos de arroz , líies acceitou os quinhentos

fardos , de que os Procuradores daquella Ci-

dade lhe fizeram fuás obrigações , e o Go-
vernador lhes paííou carta de vaíTalIagcm

^

em que fe obrigava elle , e todos os Gover-

nadores da índia a favorecerem os morado-
res daquella Cidade , e que lhes não feria fei-

to aggravo , nem fem razão alguma; e que

lhes dariam feguros , e cartazes pêra fuás

náos, e navios poderem navegar por aquel-

la
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Ia colla fegurainentc. Com iílo fe derpedíram
os Procuradores íatisfeitos , e contentes , e
correram dalli por diante os Regedores da-
quella Cidade com a obrigação deíias pá-
reas muito bem , iem nunca deixarem de as
pagar.

CAPITULO V.

De como o Governador Jorge Cabral ãef-
pachou D. Álvaro de Noronha pêra en-
trar na fortaleza de O^-muz : e da Ar-
mada que mandou emfua companhia , de
que^ foi por Capitão mor Ltnz Figueira

:

e das novas que a Goa vieram de ^alés :

e de como o Governador mandou Gonça-
lo Vaz de Távora a efpialias : e da Ar-
mada que ma7idou a Maluco , de que foi
por Capitão mér D. Rodrigo de Menezes.

C^
Hcgado o Governador a Goa , tratou

\ logo de defpachar D. Álvaro de No-
ronha

, fílho do Vifo-Rcy D. Garcia de No-
ronha

5
pêra ir entrar na Capitania de Ormuz.

E porque andavam humas novas furdas de
galés, fem íe faber donde vieram, ordenou
de mandar huma Armada ao Eílreito pêra
ficar invcrnando em Ormuz pêra fegurar
aquelía fortaleza. E mandou negociar dez
navios de remo , elegendo pêra eíla jorna-
da Gií Fernandes de^Carvalho

, irm^ao de
Ruj de Soufa de Carvalho

, que os Mou-
ros
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ros mataram em Tangerc. E depois de lhe
ter promerddo efta Armada , delejou de a
dar a Luiz Figueira, filho do Eíli-j beiro m.ór

do Infante D. Luiz, e diziam
,
que pelo ti-

rar de Goa
,
por refpeitos que ie caJao ; e

pêra ifto negou a Gil Fernandes de Carva-
lho couías , e Provisões que lhe pedia

,
por-

que elle deígofíaílè da jornada, como fez,

enjeitando-a ao Governador
,
que era o que

ellé muito defejava , e logo a deo a Luiz
Figueira , e mandou dar preíTa a feu avia-

mento. Gil Fernandes de Carvalho , que era

hum Fidalgo muito pontual , vendo que to-

davia o Governador defconcertára com el-

le , e dera a Armada a outro
,
(porque não

fabia a razão que naquelle negocio houve
,

porque fóeftava no peito do Governador
, )

como aquelle negocio era de galés , não que-

rendo que diíTeííem que deixara huma jor-

nada contra Turcos por pontos leves , fre-

tou hum navio de remo , e ajuntou quaren-

ta foldados, a quem pagou de fua cafa , e

fez todos os mais gaílos pêra ir em com-
panhia de Luiz Figueira invernar a Ormuz.

O Governador defpachou D. Álvaro de
Noronha, elhe deo hum galeão com mui-

tas munições , c juntamente com çlle deí^

pedio Luiz Figueira com a íua Armada ,

que todos deram á vela em Março , indo

cm fua companhia Gii Fernandes de Carva-

lho,
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lho , e em poucos dias chegaram a Ormuz*
D. Manoel de Lima lhe entregou a fortale-

za por ter já acabado feu tempo ; e Luiz
Figueira andou por aquelle Eftreito de Bá-
cora o refto do verão , e depois fe recolheo
a Oi-muz , ficando Gil Fernandes de Carva-
lho naquelJa fortaleza , dando meza a todos
os foldados que levou á fua cufta , fem que-
rer tomar coufa alguma da fazenda de El-
Rey pêra iíTo.

O Governador depois de defpachar ef-
ta Armada pêra Ormuz , começou a nego-
ciar outra pêra Maluco contra os Caíleiha-
nos

5 porque alTim lho mandava ElRey , e
elegeo pêra eíla jornada D. Rodrigo de Me-
nezes

,^
Fidalgo de muitas partes. E dando

preíTa á Armada , afez á vela na entrada de
Abril. Hiam íínco navios groíTos , de que
eram Capitães D. Rodrigo de Menezes João
de Almeida, e hum foãoMarecos da obri-
gação do Governador. Os outros dous Ca-
pitães eram , D. João Coutinho , e Bernar-
do de Soufa

, que eram providos das via-
gens^ de Maluco ; e hiam cada hum em íèit

galeão pêra tornarem com a carga do cra-
vo, cambos hiam debaixo da Capitania de
D. ^Rodrigo de^Menezes, que levava Pro-
visões de Capitão mor de todo aquelle Ar-
chipélago de Maluco. Neíta Armada hiam
trezentos homens , muitas munições , roupas

.

Couto.Tm.IILP.jL í e



102 ÁSIA DE Diogo de Couto
e outros provimentos j e de fua viagem adi-

ante dareimos razão.

Efqueceo-nos dizer como o Governa-

dor pelas novas das galés de que já fe fal-

]ava , eílando em Cochim , defpedíra Gon-
çalo Vaz de Távora com finco navios , com
regimento que foíTe ao Eftreito de Meca

,

e tomaíTe falia de alguma peíToa , e íbubef-

fe da certeza das galés ^ e que quando fe re-

colheíle pêra fe vir peia Goa
,
(onde levava

por regimento tornaíTe a invernar
, ) que vief-

le por Caxém , e vifitaííe aquelle Rey
,
que

era muito amigo doEílado, a quem efcre-

veo cartas mui honrofas , e que foubeíTe del-

3e as novas que havia (porque fempre avi-

fava aos Governadores do que havia no Ef-

treito de Meca.

)

Partido eíle Capitão na entrada de Fe-

vereiro , foi feguindo fua derrota até ferrar

Monte de Félix; edalli foi demandar oEf-
treito 5 e entrou dentro , onde tomou algu-

mas gelvas com alguns Alouros , de quem
foube que em Suez fe faziam preítes vinte

e finco galés , mas que não fabiam pêra on-

de. E não podendo Gonçalo Vaz de Távo-
ra alcançar mais , fe tornou com algumas

prezas que tomou , e navegando de longo

da cofta da Arábia , foi tomar o porto de

Caxém, efe vio com aquelle Rey, que Jhe

fez muitos gazalhados, ÉlIe lhe deo as car-

tas
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tas do Governador , e algumas peças , e brin-
cos

, que por elle ihe mandava
, que çlle efti-

niou muito ; e difle a Gonçalo Vaz de Tá-
vora : »Que elle era aviíado, que emSue2
» íe preparavam vinte e finco galés pêra con-
)> tra Portuguezes , mas que íe não fabia ,
)) nem declaravam pêra onde, nem que ten-
)) çáo era a dos Turcos ; mas que como el-
» le foíTe certo da verdade , iogo avifaria o
» Governador em Agollo j » e deo-lhe car-
tas pêra elle de grandes cumprimentos pêra
o ferviço^ de ElRey de Portugal. Gonçalo
Vaz de Távora , depois de le prover do**ne-
ceíTario, que lhe ElRey mandou dar de gra-
ça , fe defpedio delle , e deô á véla pêra
Goa, aonde chegou em Maio. O Governa-
dor Jabendo delle, e das cartas que ElRey
de Caxém lhe efcreveo a certeza das galés

,

alvoroçou-fe muito
, porque havia que fe

paíTíiíTem á índia lhe não poderiam efcapar
,

eaílim íe veílio mui galantemente
, por mof-

trar a alegria que tinha , e foi-fe logo á ri-
beira das Armadas , e deo ordem pêra fe re-
formarem

5 e renovarem todos os gaieocs
náos

, e galés , tomando cada vaíilha deftaâ
os feus Capitães áfua conta com osfeusOf-
ficiaes

, porque todo o anno os tinham or-
denados , e pagos ; e as coufas de fora re-
partio pelos Capitães velhos por eíla ma-
neira,

L ii A
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A Manoel de Soufa de Sepúlveda áço
o cargo dos Armazéns das inuniçoes

, pêra

r.iandar fazer panellas de pólvora, lanças de

fogo 5 e pelouros de toda a forre. A Dom
António de Noronha encarregou a caia da
pólvora. A D. João Lobo deo o cuidado

dos calafates. A Francifco de Mello Perei-

ra entregou a tanoaria
,

pêra mandar fazer

barris , celhas
,
pipas , e todas as mais cou-

fas dcíla qualidade. A Baíliao de Sá deo a

cordoaria. A João de Mendoça deo os Of»
íiciaes de poleame. A D. João Henriques a

ferraria. Todos eíles Capitães rcíidiam de

dia , e de noite nas cafas que tinham a car-

go , dando muitos banquetes a feus folda-

dos , com muitas folias , danças , tangeres
,

jogos , e outros paíTatempos , com que ro-

dos trabalhavam com muito goílo , e mui-

to contentes ; e pelos efcritos dcíles Capi-

tães dava o Feitor , e Thefoureiro todo o
dinheiro que pediam pêra fe comprarem as

couías 5
que fe haviam miíler , e pêra as fe-

rias 5 e pagas dos Officiaes
,
que elles faziam

todos os fabbados ; e todo eíle inverno fe

deram mezas gcraes aos foldados em muita

abaílança. O Governador eílava todo o dia

na ribeira vendo aquelle trafego , e aquel-

la prefteza com que então trabalhava© , e

acudiam a todas as coufas
, porque fò do

fervigo, e obrigação da ribeira havia perto

de
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de íeiscentos homens Portuguezes de todos

os officios , a quem nunca fe Jlies devia cou-

la alguma
,
porque fe lhes pagavam a to-

dos fuás ferias no tempo ordenado mui bem.

A Cidade toda fe desfazia em feitas , e ale-

grias , e aííim andavam todos táo defejofos

de fe verem já ás mãos com os Turcos
,

que o inverno já lhes parecia grande , ''e lhes

era enfadonho , e os foldados a eíía conta

traziam fuás armas limpas , e muito bem con-

certadas , e aparelhadas. E todos os Domin-
gos , aílim elles , como os bombardeiros , fe

hiam exercitar na barreira , eílando o Go-
vernador prefente , favorecendo-os , louvan-

do-os , e dando-lhes preços aos que melhor

o faziam.

C A P I T U L O VI.

Da dijjlmulação com que ElRey de Canãeà
mandou pedir a Z). Jorge de Caftro Pa^
ares pêra fe fazer Chríftão : e de coma

lhe mandou dous , e com elles o Capitão

Francez : e do que lhes fuccedeo na via-

gem,

PArtido D. Jorge de Caftro de Cochim

,

como atrás diilèmos no Cap. III. derte

Liv. VIII. , chegou a Columbo no fim def-

te mez de Janeiro , e defembarcando fua gen-

te, começou a marchar pêra Cota. O Ma-
du-
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dune , que eftava com todo feu poder fobre

aqiieJIa Cidade, em Jhe dando novas que a

noíía Armada era chegada a Columbo com
muita gente em foccorro do irmão , alevan-

tou o campo , e fe recolheo pêra Ceitava-

ca , deixando as tranqueiras dos caminhos

providas de muita gente pêra defenderem os

pafíbâ aos noíTos , fe quizeílera ir a Ceita-

vaca. D. Jorge chegou á Cota , e foi mui-

to feílejado daquelie Rey; e logo trataram

de irem ambos juntos contra o Madune, e

não levarem mão daquelie negocio até o dei-

truirem de todo
,
pêra não dar mais traba-

lho ao Eftado com foccorros , e Armadas
em favor de feu irmão

,
que era vaíTalio de

ElRey de Portugal. Pêra a jornada começou
ElRey a ajuntar feu poder , e negociar as

coufas neceíTarias de mantimentos , e fervido-

res pêra todo o exercito. A fama da Arma-
da de D. Jorge de Caflro , e de fua chega^

da a Columbo, corrco logo por toda aquel-

]a Ilha.

O Rey de Candea como eftava culpado

no negocio de António Moniz Barreto, co-

meçou a tremer , e recear que o quizeílem

caftigar pelas culpas que tinha coramettidas;

€ como era homem de grande artificio , e

malicia , determinou de entreter D. Jorge de

Gaftro , e enganallo , até ver em que para-

vam as coufas de antre o Madune , e feu
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irmão , e pêra ifto defpedio logo Embaixa-

dores ao vifitarem. Eftes Embaixadores tor

máram a D. Jorge de Caftro ainda na Ca-
ta 5 fazendo-fe preíles pêra a jornada de Cei-

tavaca. D.Jorge de Caftro os mandou levar

diante de ElRéy , onde os ouvio , e elles

lhe diííeram : » Qiie ElRey de Candea o
» mandava vifitar , e ofFerecer-fe pêra tudo

» o que foíle de ferviço de ElRey de Por-

» tugal. Que elle lhe fazia a faber
,
que nos

» negócios de António Moniz Barreto , em
)) que elle não negava ter culpa , tinha tam-

» bem íatisfaçoes baftantcs pêra fer pcrdoa-

)) do. Qiie oMadune feu primo o inquietá-

» ra 5 c removera dos dcfejos que tinha de fe

» fazer Chriftão
,
pondo-lhe diante dos olhos

» medos , e perdição de feu Reyno , e ale-

» vantamento de feus vaíTallos , com a mur
» dança da lei ; e que do cafo paíTado el-

» le eílava arrependido ,
porque fempre fo-

» ra affeiçoado á Lei dos Chriftãos , como
» os Frades fempre entenderam nellc

;
que

» elle eílava muito refoluto em fe fazer Chri-

» ílão ; que lhe pedia muito lhe mandaíTe al-

» guns Frades pêra correrem com elie ; e

» que também íè queria reconciliar com feu

)> filho ; e que aílim efperava em Deos de

» pouco 5 e pouco ir movendo os feus vaf-

)) íallos
,

pêra que fe fizeíTem Chriftãos.»

D. Jorge de Caftro eftimou muito aquella

em-



'i68 ÁSIA DE Diogo de Couto
embaixada , e ordenou logo de fatisfazer

áquelle Rey , mandando com os Embaixa-
dores dous Frades de S. Francifco , e com
elles o Capitão Francez com doze foldados,

e lhes deo por regimento , que foíTem por

via deNegumbo, por íe defviarem das ter-

ras do Madune.
Partidos os Embaixadores com os nof-

fos 5 foram feguindo íeu caminho , não dei-

xando de terem algumas brigas com gen-

tes do Madune , em que os noíTos corre-

ram muito rifco , e perigo , mas livrou-os

Deos de todos pelo valor de feus braços

,

e aílim com muito trabalho chegaram a Can-
dea. ElRey os recebeo muito bem, e man-
dou apofentar os Frades na mefma Ermi-
da

,
que os primeiros fizeram

, que eíla-

va ainda em pé , e ao Capitão Francez com
feus Toldados perto delles , mandando-lhes

dar todas as coufas neceílarias. Os Frades

começaram a fazer alguns Chriítãos , e en-

tendendo em ElRey vontade pêra iílb , que

não tinha, porque era máo , e perverfo , e

o medo o fazia contrafazer , em quanto não
foubeíFe o que lá fe paíIaíTe antre D. Jor-

ge de Caftro , e o Madune , a quem elle

favorecia em fegredo ; e aílim trazia tanto

refguardo , e olho no Capitão Francez , e

nos Frades , que os não deixava fahir de

hum certo limite, trazendo efpias em Cei-»

ta-
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ta vaca
, pêra fcr cada dia avifado de tudo

o que lá fe paííava.

CAPITULO VIL

De como ElRey da Cota , e D, Jorge de

Cajlro partiram pêra Ceitavaca : e dos

Jttios dos fortes que por ejle caminho
acharam : e de como osganharam , e des-

barataram o Madune , e lhe tomaram
a Cidade de Ceitavaca,

Epois de EIRey da Cota ter juntas fuás

gentes , e negociadas as coufas neceíTa^

rias pêra a jornada , começou a marchar
,

ndo D. Jorge de Caílro na dianteira com
odos os Portuguezes , e EIRey com Hnco
nil homens na retaguarda. AíTim caminhá-
am todo aquelle dia até chegarem a huma
ranqueira muito grande , íbbre hum paíTo

]ue ficava entre o rio de Matual , e huma
liagôa tamanha, que fe affirma teríinco lé-

guas em roda
, que eílava duas Jeguas do

)orto de Columbo. Neíla parte ( porque
ião havia outro paílb pêra Ceitavaca ) tinha

) Madune feito eíla fortaleza
, que era de

nadeira , de duas faces , com entulhos mui-

p largos , e ficava da banda do Norte do
i^o ; e na face que cahia pêra a banda da
]ota tinha o panno do muro trinta bra-
as de comprido, e na ponta que ficava pê-

ra
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ra a parte do rio , eftava hum formofo balu-

arte com muitas peças de artilheria. Defte

baluarte até a alagôa corria hum muito ef-

peíTo Bambual
,
por efpaço de meia iegua

,

tão intratável
,
que nem. as feras o podiam

romper. De longo a longo pela face de fo-

ra defte forte íe fazia huma formofa , e lar-

ga cava
, que fe enchia de agua da alagôa ,

que fe fervia por huma ponte levadiça.

Chegado aqui o exercito , aíTentáram a-

quelle dia o campo affaftado do forte , e ti-

veram confelho íobre o modo de como fe

commetteria ; e aíTentou-fe
,
que foíTe pelos

cantos do muro
,

pêra o que fe fabricaram

grandes pontes de madeira fobre rodas , e

algumas mantas fortes , e efcadas , em que
fe gaMram dous , ou três dias. E tendo tu-

do preíles , hum dia de madrugada com-
mettêram a fortaleza os noílbs por hum.a par-

te, e ElRey pela outra. E pondo as pon-

tes em que pez a muitas bombardadas , e ef-

pingardadas
,
que fobre elles choviam , en-

coíldram as efcadas ao muro , e fubindo os

noíTos por ellas , o cavalgaram , e a poder de

golpes, e cutiladas deram comíigo da ban-

da de dentro , onde tiveram huma muito

grande batalha com os inimigos , em que

houve muitos damnos, e mortes de parte a

parte. ElRey da Cota com a fua gente , tam-

bém depois de muitos trances , entrou a tran-

quei-
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queira , com que os kiimigos fe acabaram
de pôr em desbarato , e a largaram de todo,
niandando-lhe D. Jorge de Caílro dar logo
fogo , em que toda fe confumio. Efte dia

paíTáram naquella parte , e mandaram (que
eram muitos) a Cota pêra fe curarem.

A outro dia foram caminhando até che-
garem á outra tranqueira , chamada a Ma-
luana

, que eftava em outro paíTo da meíma
traça , e modo de paílada. E commetten-
do-a os nolTos porhuma parte, eElRey pe-
la outra, foi entrada, e tomada , ainda que
com muitos rifcos , e mories dos noíTos , e
com perda de mais de feiscentos dos inimi-

gos, que a largaram.

A outro dia foram ter a outra tranquei-
ra

5 duas léguas defta , chamada Grubabi-
lem

, que era maior , e mais forte que as

outras
, por fer perto da Cidade de Ceita-

vaca. O panno do muro
, que corria na fa-

ce, era maior, emaisgroíTo que os das ou-
tras atrás. Em cada ponta linha dous balu-
artes mui grandes, epelo muro muitas gua-
ritas muito bem providas de gente , e mu-
nições. Da parte do rio

, que era o mefmo
Matual , corria hum efpeíTo Bambual , eda
putra hum muito intratável mato. Aqui nef-
[a tranqueira eftava o poder do Madune

,

3ofto que elle eftava na Cidade. Efta tran-

queira foi commettida com muito grande

de-
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determinação , e houve neíle commettimen-
to muitos cafos efpantofos

,
que não parti-

cularizamos
,

porque não fabemos os no-
mes dos que os obraram ; mas por fim da
negocio , ainda que foi com perda dos noí^

fos j a tranqueira foi ganhada , e nelia fica-

ram aquelle dia defcançando do trabalho , e

curando os feridos
, que eram muitos.

Ao outro dia foram marchando pêra Cei-

tavaca
, que eftava duas léguas adiante , e

no caminho acharam o Madune com todo
o poder. E vindos a batalha

,
(que foi mui-

to afpera , e cruel , em que houve muito
damno

,
) ficou o Madune vencido , e des-

baratado , e foi fugindo pêra as ferras de
Dina Vaca , largando a Cidade em mãos dos

noífos
,
que entraram nelia vitoriofos.

He efta Cidade muito gi-ande, e eílá ll-

tuada antre quatro ferras , e efte meimo rio

de Matual a partia pelo meio
,
(que por ou-

tro nome fe chama de Calane
, ) que vem

dos confins do Reyno de Candea. Da ban-

da do Sul eílam os Paços de ElRey fobre

hum tezo , que são feitos a modo de huma
formofa fortaleza , com feus muros muito
groíTos , e forte"? , e fobe-fe a elles por vin-

te degráos mui largos, e grandes. He a for-

taleza quadrada , e em cada quadra tem três

portas por onde fe ferve ; deíla banda fica

ametade da Cidade ^ e da outra do Norte
ou-
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outra ametade ; e nefta parte tem o mais

foberbo , e fumptuofo Pagode
,
que ha em

toda aquella Ilha
,
que he dedicado a hura

ídolo leu
5
que fe chama Paramifura. A fa-

brica defte Pagode he eílranha , e affirma-fe

que fe poz nclla perto de vinte annos , tra-

balhando de continuo nelia mais de dous

mil obreiros.

Entrados os noíTos na Cidade , apofen-

tou-fe ElRey nos Paços do irmão , onde
achou m.uitas riquezas; e D. Jorge de Caf-

tro com os feus foldados naquella parte da
Cidade

,
que foi mettida a facco dos nof-

fos , e acharam muito ouro , drogas , e fa-

zendas de todas as fortes , de que fe enche-

ram bem. Depois fe paUáram á outra ban-

da , e fizeram o mefmo , fem tocarem os

Pagodes , que lho mandou aílim D. Jorge
de Caítro por amor deEIRey da Cota

, que
nelles mandou pôr guardas. E as gentes de
ElRey foram as que mais roubaram

, por-

que como ladroes de cafa cavaram , e def-

enterráram muitas riquezas. O Madune
, que

cftava recolhido nas ferras de Dina Vaca
,

vendo- fe perdido , e desbaratado , e o irmão
fenhor da fua Cidade

,
quiz ufar de feu artifi-

cio , defpedindo feus Embaixadores a EiRey
feu irmão , e a D.Jorge de Caílro

,
que entra-

ram por Ceitavaca, e foram levados a ElRey

,

oue os ouvio, prefente D. Jorge deCaftro.

El-
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Elles lhe diíTeram : » Que o Madune feu

» irmão lhe mandava pedir mifericordia , e

» que bem confeífava que tinha muitas cui-

» pas , de que já eftava bem caftigado , e

» arrependido. Que lhe pedia muito fe qui-

» zeíTe reconciliar comelle, que eftava prel-

» tes pêra lhe dar todas as fatisfaçoes necef-

» farias. » ElRey
,
que era homem de mui-

to bom coração , e natureza
,
(coufa alheia

defta nação Chingalá
,
) compadecido das mi-

ferias do irmão
,
parecendo-lhe que já não

tentaria contra elle mais fuás maldades , dif-

fe a D. Jorge de Caftro , que elie queria

pazes com feu irmão ,' fe lhe a eIÍe parecei^

fe bem. D. Jorge de Caftro lhe diíTe : » Qiie

» fizcííe dh naquella matéria o que lhe bem
» vieíTe , e o que foíTe melhor pêra ellc , e

» pêra quietação do feu Reyno. » Com ifto

defpedio ElRey os Embíiixadores
,
por quem

mandou dizer a feu irmão : » Que fe viefte

» pêra Ceitavaca , e que alli fe rcconcilia-

» riam , e aíTentariam as pazes-, » mandan-
do-lhe hum feguro feu, e outro de D.Jor-
ge de Caftro. O Madune foi logo acom-
panhado de alguns Modeliares mui princi-

paes ; e chegando a Ceitavaca , o recebeo o ir-

mão muito bem , abrnçcindo-o com miuito

amor , e boa vontade
, ( não havendo cou-

fa alguma difto no Madune,) e prefente

Dom Jorge de Caftro fe reconciliaram , e

Er



Dec. VI. Liv. VIII. Cap. VII. 175-

fizeram pazes , com as condições feguin-

tes

:

» Que nunca mais elle Madune faria

» guerra a feu irmão , e que lhe largaria ro-

)ídas as terras que lhe tinha tomadas. E que

» daria logo a D. Jorge de Caílro cem mil

» pagodes pêra as defpezas daqueila Arma-

is da 5
pois elle fora occafiao da guerra. E

)) que pêra a jornada de Candea daria todos

» os fervidores , e mantimentos neceíTarios

» por dinheiro. E queElRey da Cota feria

» obrigado a lhe dar três mil homens pêra

"» o acompanharem nella. »

Feitos eíles contratos , ambos os Reys
íirmárani pazes a feu modo , ficando alli mui-

to amigos. D. Jorge de Caílro fe começou
a fazer preíles pêra paííar a Candea , como
lhe era mandado ^ e fe aquelle Rey fe tiveC-

íe feito Chriílão, haveria o trabalho da jor-

nada por bem empregado , e favorecello-

hia contra os feus fe tentaíTem alguma no-

vidade , e também o reconciliaria com o fi-

lho ^ e quando nao , cafligallo-hia pelas cul-

pas paíTadas. E começou a puxar por aquel-

Jes Reys
,
pelas coufas que eram obrigados

a lhe dar. O Madune cumprio logo com os

cem mil pagodes que devia , com o que
D. Jorge de Caftro fez duas pagas aos foi-

dados, e aíTim lhe deo os mantimentos, e

fervidores que lhe foram neceíTarios.

El-
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EIRey da Cora como era grande amí*

go dos Portuguezes
,
pelas muitas obrigações

que lhes tinha , entendendo , e conhecendo

a malícia do Rey de Candea , e que tudo

eram in\^enç6es , pelo receio com que efía-

va
,
quiz tirar a D. Jorge de Caílro daquel-

la jornada
,
pondo-lhe diante muitos incon-

venientes , e affirm.ando-lhe : » Que ajorna-

» da era muito arrifcada , e perigoía por cau-

» fa dos paíTos difficultofos que tinha. E que

» aquclle Rey podo que era feu primo com
)) irmão , muitas mais obrigações tinha aos

)) Portuguezes que aelle : que Iheaffirmava,

)) que não tinha por fcguro o fiar-fe delíe

,

»e porque todas as vezes que viíle tempo,

» e occaíião , lhe havia de ordenar todas as

)) traições que pudcíTe. » D. Jorge de Caílro

lhe agradeceo aquelle coníeiho ; mas como
eftava amarrado ao regimento do Governa-

dor, não fe quiz mover a coufa alguma fo-

ra delle , e lhe pedio a gente que lhe tinha

promettido
5
que lhe elle logo deo.

E depois de tudo preftes , fe partio na

entrada de Abril , defpedindo-fe daquelles

Reys , e o da Cora fe foi juntamente pêra

feu Reyno. D. Jorge foi caminhando por

fuasjornadas , de que o Rey de Candea era

avifado todos os dias. E receando-fe que

entrando D. Jorge de Caílro no feu Reyno
com aquelle poder o prendeíTe ^ e eaftigaf-

fe.
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fe j nao querendo ficar á iiia cortezia , ajun*

tou quarenta mil homens , e fortificou a fiia

Cidade , com tenção de lhe defender a en-

trada , trazendo nelle grandes vigias* E hu*

ma noite teve rebate
^

que já os noíTos es-

tavam huma iegua da Cidade , e acudindo

ElRey com aquelle alvoroço , com toda a
gente pêra o efperar á entrada delia

, quiz

noíTo Senhor que tiveiTe o Capitão Fran-
cez ( que eíiava como reteudo com os feus

foldados ) tempo pêra fugir 5 e com a efcu-

ridão da noite foi caminhando , e chegou a

D. Jorge de Caílro , eftando com o exerci-

to a (Tentado huma légua da Cidade
,
pêra ao

outro dia entrar nella , e dando-lhe rebate

do modo de como ElRey o efperava, e do
grande poder que tinha , e de como tudo
foram invenções, ficou D.Jorge fobrefalta-

do , e chamou logo os Capitães aconfelho,

e perante todos tornou a ouvir o Capitão

Francez. Vendo todos aquillo j votaram
,

)) que fe deviam tornar logo a recolher , por-

)) que eílavam trinta léguas pelo coração da
» Ilha , e que haviam de paíTar muitos paf-

» fos eftreitos , e difficultofos ; e que fe a-

)) quelle Rey os folie commetter , não tinham

)) poder pêra pelejarem com elle. » Com ef-

ta refolução alevantáram logo o campo , e

voltaram com grande prçlTa , mas com mui-
to boa ordem. ElRey de Candea teve peia

Couto. Tonu III PjL M m a-
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manhã recado de fua retirada , e fahindo

com todo feu poder os foi feguindo por def-

viados caminhos , e adiantando-fe os efpe-

rou em huns pníTos muito eílreitos , e diffi-

cultofos , e tomando'Os naquellas eílreituras
,

em que os noílbs fe nao podiam revolver , os

foram derribando as eípingardadas , e fre-

chadas fem os noíTos tei*em repairo algum

,

nem defensão. D. Jorge de Caílro com os

Fidalgos 5 e Capitães ficaram fem poderem
governar os feus

, porque como todos hiam
a fio 5 e divididos , e muita diílancia huns

dos outros , não lhes podiam valer , nem
elles tinham quem o fizcfie a elles

,
que tam-

bém hiam no mefmo rifco , e todos feridos,

Aííim foram pelejando até fahirem das ter-

ras de Candea , cm que es deixaram , fican-

do fetecentos homens mortos , e perdidos

por eíles matos , em que entravam quatro-

centos Portiiguezes ; e os mais Chriftaos da

terra , e gente da Cota , e todos os mais

que efcaparam feridos de muitas feridas. E
indo caminhando pelas terras do Madune ,

lhe fahio hum Modeliar feu com quinhen-

tos homens , e diíTe a D. Jorge de Caflro,

que o Madune lhe pedia que fe recolhcíTe

por Ceitavaca
,
que oefperava pcra lhe dar

todo o neceíTario. D.Jorge de Caílro mof-

trou agradecer-lho muito , e como era pru-

dente, bcmentendeo a malícia do Madune,
e
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e difie ao Modeliar
,
que aííim o fark. E

tanto que foi noite
,

que fe apofentou em
hum lugar defviado do Modeliar , depois

de olbgurar, fe levantou, e tomou o cami-

nho da Cota por caminhos defviados de
Ceitavaca , ficando-lhe nas eílancias trinta

homens mal feridos , e que nao podiam ca-

minhar. Ao outro dia pela manha fe levan-

tou o Modeliar , e achou as eílancias va-
fias , e tomando o fato que achou, e os fe-

ridos , fe foi pêra Ceitavaca. O Madune
mandou cortar a cabeça a todos os Portu-

guczes , dizcndo-lhes , que o mefmo houve-
ra de fazer ao Capitão , e a todos. Ifto fe

foube depois de hum daquelles , que teve

modo com que fugio , e fe embrenhou , e
dahi a alguns dias foi ter a Cota. D. Jor-
ge foi feu caminho muito apreílado , e en-

controu ElRey da Cota com toda a fua gen-
te

,
que o vinha bufcar , porque já tinha avi-

fo da defaventura acontecida , e adivinhada
delle. D. Jorge de Caftro vendo Elllej , íi-

cou defaiivado , e deo-ihe grandes agrade-
cimentos daquelle foccorro , e foi-fe com elle

até á Cota , onde ElRey agazalhou a todoâ
os Portuguezes , e os curou , e deo todo o
neceflario. D. Jorge como farou fe foi pêra
Columbo , e na entrada de Setembro fe paf-

fou a Cochim , onde chegou pouco antes

do Governador Jorge Cabral,

M ii CA--
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CAPITULO VIII.

De como o Rey da Pimenta fe tornou pêra
o feu Re^^fw : e de como o Capitão de Co^

chim o foi hufcar a Bardela : e da gran^
de batalha que lhe deo , em que elle ^ e

ElRey de Bardela morreram,

DEpois que o Rey da Pimenta fez com
o Ca rn o rim asceremonias de íiias per*

filhaçoes , íe tornou pêra o feu Reyno
, pou-

co depois do Governador partido pêra Goa ,

e fe metteo em Bardela com gente , e poder
pêra fs defender de EIRey de Cocliim , e

pêra Uie fazer guerra , como começou a con-

tinuar com muitos navios por aquelles rios

dentro. EIRey de Cochim , e o Capitão da
Cidade trataram de tomar aquelle Rey ás

mãos , e de o deftruirem de todo
;
pêra o

que ajuntaram fdas gentes , e foram contra

elle , EIRey deCocIíim por terra, e os nof-

fos por mar em muitas embarcações. Leva-

va o Capitão Francifco da Silva perto de

íeiscentos Porruguezes , em que entravam os

da Armada de Fernão de Soufa de Caílel-

]o-branco
,
que já eram recolhidos por fcr

em fim de AÍDril.

Chegados os noíTos a Bardela , defem-

barcáram em terra , fem lho ninguém eílor-

var^ e foram âíTentar feu exercito em hum
çam-
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campo muito grande
,
que eílava fora da Ci-

dade , em que o Rey de Bardela eílava com
todo o íeu poder , com as coílas na Cida-

de. Francifco da Silva mandou alguns reca-

dos a EIRey febre fe tornar a confederar

com EiRey de Cochim. E correo iílo de

feição, que pedio EIRey que fe viflem fós

no meio do campo antre ambos os exérci-

tos , o que Francifco da Silva acceitou i e

vindo ambos fós á falia , lhe tornou Fran-

cifco da Silva a pôr diante as obrigações

que tinha a EIRey de Cochim , e perjuizo

que era pêra todos aquelles Reys , ajuntar-

fe , e perfilhar- fe com o Çamorim
;
porque

como era maior em poder que todos , eíia-

va muito certo fazer- fe fenhor de todos a-

quclles Reynos , o que nunca poderia fazer

fe eíliveUem unidos ao de Cochim. Sobre

ifto lhe deo tanras razões ,
que lhe dilTe EI-

Rey , )) que faria naquelie negocio tudo p
)) que quizeífe. » Francifco da Silva lhe dilTe :

)) Qlic fe havia de entregar nas mãos de El-

)> Rey de Cochim
,
que era feu pai , e que

» eile difporia de íiias couías como bom fi-

•» lho. » A iuo refufcu ElPvcy tanto
,

que

dilTe : » Qiie antes perderia a vida , e o Ef-

» tado 5
que fazer tal ; que fe elíe o quizef-

)) fe levar pêra Cochim , e tello na fortaíe-

» za em reféns , em quanto feguraífe as cou-

)j fas da paz
^
que fe iria com clle j e que

» tor-
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» tornaria a desfazer as perfílhaçóes com o
)> Çamorim. » Francifco da Silva como era

homem de pouco confelho 5 e governo , ain-

da que grande cavalleiro , amarrou-fe a fe

elle entregar a EIRey de Cochim , fendo

bem baftante fatisfação a que elle de fi dava ,

como era entregar-fe a elle , e depois que
tivera emi feu poder , o tempo pudera cu-

rar tudo, e tornáram-fe aquelles dous Reys
a unir , e a aparentar. E vendo que Fran-

cifco da Silva não queria concluir com elle

naquelle negocio, defpcdio-fe delle, dizen-

do-! lie: )) Que pois náo acceitava o que lhe

)) offerecia
,
que elle trabalharia tudo o que

)) pudeíTe por defender fua cafa. » E reco-

lhido a feu exercito , achou mais dous mil

Nayres
, que lhe chegaram de refrefco , com

que ficou tão foberbo
, que fez linal de ba-

talha. Francifco da Silva fe poz também em
campo, e começaram a travar huns comos
outros , c da primeira furriada lhe derribou

a noíla efpingardaria hutna fomma de Naj-
res , e antre elles quiz Deos que déífe hu-

ina efpingardada no Rey da Pimenta , com
o que fe foi recolhendo pêra a Cidade. E
como hia ferido de morte , á porta de fcus

Paços cahio morto, fem o faberem os que

ficavam no campo em batalha muito trava-

da , e cruel , em que houve muito damno
de parte a parte.

As
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As novas da morte de ElPvCy começa-

ram logo a correr , com o que os feus íe

recolheram pêra a Cidade desbaratados. Fran-

cifco da Silva foi feguindo a vitoria , e en-

trou na Cidade até chegar aos Paços de El-

Rev, a que mandou pôr fogo. Os inimigos

tanto que viram as labaredas nas cafas do
feu Rey , tornaram a voltar fobre os noíTos

com tamanho ímpeto
,
que começaram a der-^

ribar nelles , e a mor parte fe começou a

recolher com grande defarranjo , ficando

Francifco da Silva com perto de cento e fin-

coenta homens de opinião
,
que o não qui-

zeram deixar. Alguns cafados de Cochim,
que fabiam muito bem os coftumes dos Nay*
res , diíTeram ao Capitão

,
que fe recolheíTe

,

e fe contentaíTe com a vitoria, porque an*

tre os Malavarcs a maior aíFronta de todas

era queimarem as cafas do Rey. Com iílo

fe foi fahindo pêra o campo
,
pelejando fem-

pre com os inimigos , fem faber ainda da
morte do Rey. Os inimigos foram crefcen-

do 5 e carregando fobre os noífos de feição
,

que fe viram perdidos; e ainda quiz a def-

aventura
,
pêra maior perdição

,
que naquelle

mefmo tempo defcarregaffe , e fe desfízelTe

em agua huma medonha trovoada
,
que já

eftava armada
,
que era a primeira do inver-

no , e foi a agua tanta
,

que afFogava os

noílbs 5 e impcdio a efpingardaria com que

não
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liao pode laborar. Os inimigos entendendo

o negocio , e vendo ceifar a efpingardaria ,

que era o que os mais aílbmbrava , cobran-

do animo carregaram fobre os noílbs , e com
léus arcos

,
que a chuva não impedia , fo-

ram encravando , e derribando bem á Tua

vontade. Os noílos vendo-fe perdidos vira-

ram as coílas , e foram-fe recolhendo pêra

a praia , onde eílavam os navios , a que fe

lançavam a nado. Francifco da Silva , que

era grande cavalleiro , acompanhado de al-

guns Fidalgos 5 e Cavalleiros (que nunca o
deixaram ) náo quiz virar as coftas , e foi

fempre pelejando com os inimigos , com o
rofto nelles 3 moílrando bem íeu valor, e es-

forço ; mas como os inimigos eram muitos,

e eílavam no campo largo , cercaram os nof-

fos , e apertaram com elles de feição
,
que

derribaram D. Pedro de Soufa , Fernão de
'

Soufa de Caílello-branco , Fernão Rodri-

gues de Mariz , António Macliado de Gou-
vea , e outros Fidalgos, e Cavalleiros, to-

dos de feridas mortacs.

Francifco da Silva vendo aquelle eílra-

go , diíTe pêra os que ainda o acompanha-
vam : )) Que fe recolheíTem

,
porque elíe fe

)) não queria falvar onde via perder tantos

,

» e tão esforçados Fidalgos , e Cavalleiros. »

E com efía fúria remetteo com os inimigos

como hum touro feroz , e mettendo-fe cm
meio
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ineio delícs, fez coufas que efpantou a to-

dos. Mas como elle era fó , e os inimigos

tantos, e as forças lhe cançáram , cahio atai-

falhado de crueliflimas feridas. Os inimigos

vendo-o cahir , remettêram a elle pêra o

defarmarem , fobre o que houve tamanha re-

feria
, ( por quererem todos levâr delle leu

pedaço
, ) que fe defcuidáram dos noíibs ; e

os feridos
,
que já atrás nomeámos , tiveram

tempo pêra ajudados dos outros ferecol!;e-

rem á praia , onde fobre a embarcação ha-

via tamanho defarranjo
,

que andava o rio

coalhado de homens a nado , e aílim fe re-

colheram com trabalho aos navios : Fernão

de Soufa de Caílello-branco com muitas fe-

ridas, e com huma efpingardada por huma
perna , de que fempre foi manco : D. Pedro

de Soufa outra, de que não perigou, e to-

dos os mais com tantas feridas ,
que Fernão

Rodrigues de Mariz levava quatorze ; e fe-

não fora a morte de Francifco da Silva , cu-

jos defpojos embaraçaram os inimigos , ne-

nhum efcapava.

Recolhidos todos , foram-fe pêra Cochim,
e fuccedeo na Capitania Henrique de Soufa

Chichorro. Ao outro dia mandou bufcar o
corpo de Francifco da Silva, ao que foram

alguns navios , e gente , e ao longo da praia

o acharam , e a dezefete Poríuguezes mais
,

niís todos ^ com feridas mortalílílmas ; e re-

co-



i8^ ÁSIA DE Diogo de Couto
colhidos todos , fe tornaram pêra Cochim , e

lhes deram mui hoarofas fepultiiras.

Desbaratados os noíTos , fe recolheram

os inimigos pêra a fua Cidade , e fizeram as

exéquias ao íeuRey, conforme ao feu mo-
do , e coftame , com muita pompa. E de-

pois de feitas , todos os de fua cafa , e que
tinham delie tenças , e comedias

,
que feriam

perto de quatro mii Nayres , fobre a mef-

ma cova fe fizeram Amoucos, com fuás ce-

remonias , rapando as barbas de huma ilhar-

ga
, (que he o unal pêra ferem conhecidos

, )

e juraram em feus Pagodes de morrerem to-

dos em vingança da morte do Teu Rey. Fei-

to ifto, logo fe ajuntaram quinhentos os de
mais obrigação 5 e foram dar na Ilha deArú,
que he de EIR.ey de Cochim , e a puzeram
a fogo, e a ferro. Dalli paííáram a Cochim
de fima , e entraram huma madrugada pela

Cidade , em que fizeram grandes damnos

,

e cruezas , matando , e efpedaçando muita

gente. ElRey com os da fua cafa , e todos

os mais que puderam , fe recolheram pêra

a noíTa Cidade, que fe metteo em revolta
,

porque chegaram os Amoucos até os arra-

baldes. O Capitão Henrique de SouíaChi-
chorro , ajuntando todos os moradores , fa-

hio a bufcar os Amoucos , e foi apôs elles

até Cochim d.e fima , e os achou pelejando

na Judiaria com osjudeos, que fe lhes de-

fen-
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fendiam mui bem. Os noíTos deram ncllcs

,

e os mettêrám todos á efpada fem lhes efca-

par hum fó. Feito ifto , deixou o Capitão nas

cafas de EIRey António de Sá Pinlieiro com
trinta Ibldados pêra fua guarda , e elle fe re-

colheo pêra a Cidade, e fortificou as entra-

das das ruas
5
porque feefperava pelos mais

Amoucos , tendo íèmprc no campo grandes

vigias, e atalaias.

C A P I T U L O IX.

De como o Çamorim paffou ao Reynq da Pi-

menta pêra tomar pojjè delie ,
por lhe per-

tencer pela perfilhação : e de como Fer-

não Rodrigues de Mariz partio pêra Goa
no mez de "Junho com novas das galés :

e da efpantofiz viagem que fez,

^ Anto que o Camorim teve novas da mor-

te de EIRey da Pimenta , com quem
eílava perfilhado, logo determinou de ir to-

mar pofle daquelle Reyno , como herdeiro

dclle 3 e começou a ajuntar feu poder com
muita prelTa. Diílo foi logo avifado EIRey
de Cochim

,
que mandou rebate a Henrique

de Soufa Chichorro
,
que vendo a importân-

cia do negocio , mandou com muita preíla

armar perto de quinze navios 3 catiires , man-
chuas , e tones , cm que vam cento e íincoen-

ta homens , e por Capitão mór de todos ele-

geu

T
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geo feu cunhado António Corrêa , irmão de

fua mulher , cavalleiro mui honrado , e an-

tigo no ferviço de ElRey , e lhe deo por
regimento , que foíTe pelos rios dentro niet-

ter em Chor a Manchora. (He efta huma
alagóa

,
que íica nas colbs da Cidade de Pa-

iiane, que he tão grande, que affirmam os

naturaes que tem vinte léguas em roda , e

nella entram todos aquelles rios
,
que vão

fahir ao mar
,
que defcem da ferra , e por

elles podem entrar navios de remo até fe

metterem nella. No verão fe fécca toda , fi-

cando no meio delia íempre hum braço do
rio 5 em que nadao catures ; e todos os cam-
pos á roda fe femeao de arroz , de que fe

colhe huma grande quantidade. ) E porque

forçado o Çamorim havia de paffar lium da-

quelles rios peraedoutra banda delongo da

alagôa , mandou o Capitão a feu cunhado
que fe metteíTe nella , e lhe defendeíTe o paffo.

Partidos eíles navios peios rios de Co*
chim dentro , foram entrar na alagôa , on-

de fe deixaram eílar com grande vigia. João
Pex^eira , Capitão deCranganor, com agen-

te de fua obrigação, e ElRey deCochim,
também fe foi pôr em outros paflbs

,
por-

que tiveííe o Çamorim tudo impedido. Elle

tanto que teve a fua gente junta , começou
a marchar, e chegando aos eílreitos por on-

de havia de paliar , achou todos impedidos

dos
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dcs noíTos navios. António Corrêa tanto que

vio a gente do Çamorim , começou-os a va-

rejar com a artilheria de feição
,
que lhe fe-

rio 5 e derribou muitos ; e os inimigos da

oufra banda fe puzeram também com os nof-

fos ás eípingardadas todos os dias, e noites,

que foram muitos , em que houve damno
d'ambas as partes. As munições dos noílbs

fe gaíláram todas; mas João Pereira os pro-

veo de tudo o neceíTario
,

por hum paíTo

que fe chama de Matepirao
, que he o mais

fecco de todos.

Diílo foi avifado o Çamorim , e mandou
hum groíTo poder a tomar aquelle paíTo pê-

ra impedir os provimentos aos nolTos na-

vios. João Pereira, Capitão de Cranganor,
tanto que teve rebate daquelle negocio , fe

paílbu ao paíTo com todo o poder , donde
fe poz á bataria com a gente do Çamorim

,

com quem teve algumas efcaramuças , em,

que os noíTos fizeram coufas muito notáveis
,

;
que por ferem muitas , e miúdas as deixa-

mos 5
porque não foffre a hiftoria tanto. E

todavia de tal maneira Jíie defenderam os

noílbs os paíTos
,
que defconfíado o Çamo-

rim , fe carteou com ElRey de Diampcr,
que era do feu bando

,
pêra que lhe déííe

paíTagem por feu Reyno pêra o da Pimen-
ta. Difto foi também avifado António Cor-
rêa, e mandou-lhe tomar o paíTo deMalu-

tur

,
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tur

, que he pelo pé da ferra
,
por onde elle

pertendia paíTar ; mas como o rio alli de
maré vafia não deixava agua pêra os navios

nadarem , foi-Ihes necelTario affaílarem-fe por

não ficarem em fecco. Com ifto teve o Ça-
morim tempo pêra paíTar á outra banda , o
que ainda não pode fazer fenao em trajos

de Jogue ,
que foi a coufa mais vituperada

pêra elle, que todas as da vida. E ajuntan-

do-fe com ÈlRey de Diamper , e com ou-

tros do feu bando
,
paílbu ao Reyno da Pi-

menta , e tomou poíTe delle, perfilhando o
Príncipe fobrinho do morto em Principe

herdeiro , como tinha feito em vida de fcii

tio.

O Capitão de Cochim , tanto que foubc

fer o Camorim paííado , armou todos os na-

vios que pode, e mandou recolher António
Corrêa feu cunhado , e lhe deo mais navios ,

e gente , com que andou pelos rios de Bar-

dela , e Diamper dentro , fazendo toda a

guerra que pode , dando-lhes em muitos lu-

gares que lhes abrazou , e queimou, O Ca-
pitão de Cochim ajuntando todos os caia-

dos, e toda amais gente que havia em Co-
chim , foi dar na Ilha de Parebalão

, que era

do Rey da Pimenta , e a deílruio de todo

,

matando-lhe muita gente. E defejando de dar

em Bardela , mandou folicirar os Reys de

Porca , c de Palur , e o Mangate Caimal , e

o
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o Maiigate Cafta de Lua , e outros Senho-

res, e Calmais
5
(que feinpre foram do ban-

do de ElRey de Cochim
, ) pêra fe ajunta-

rem com elle ; e nao fó íe eícufáram , mas
ajudaram o Gartiorim

,
porque eílavam ef-

candalizados do Governador Martim Affon-

ío de Soufa lhes tirar as tenças
,

que lhes

ElRey de Portugal mandou dar, pelos mui-

tos ferviços que todos lhe fizeram nas guer-

ras contra o Çamorim
,
quando fe quiz ir

coroar a Repeíim
, ( como na quinta Déca-

da no Cap. I. do I. Liv. fica dito
, ) por on-

de fe verá quanto em prejuízo da Fazenda
deElRev, e do Eílado da índia sao algu-

mas crecenfas
,
que certos Governadores , e

Vifo-Reys querem fazer á Fazenda de El-

Rey , fó pêra tirarem Certidões de ferviços,

podendo- fe chamar mais deferviços , e def-

truiçao de fua Fazenda
,

que o nome que

lhe elles querem pôr ; porque deíla pouqui-

dade que eíles tinham detença, que felhcs

tirou, com que os tinham feguros no fervi-

ço de ElRey de Portugal, nafceo paíTarem-

íe á parte do Çamorim em damno do Ef-
tado , e não acudir pimenta pêra as náos

,

em que ElRey recebeo muitos annos huma
mui notável perda, cfazerem-fe muitas deí-

pezas em grandes Armadas pêra andarem
pelos rios de Cochim , fazendo vir a pimen-

ta não fó comprada a mais dinheiro , mas
ain-
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ainda á cufta de muito fangue de vaíTalloa

Portuguezes.

E tornando á noíTa ordem , a guerra fi-

cou durando todo o inverno cora muitos tra-

balhos
,
gaílos 5 e defpezas 5 com que tam-

bém os inimigos ficaram bem quebrantados.

Neíle tempo
,
que era em Junho , eícreveo

o Capitão de Chalé huma carta ao de Co-
chim , em que lhe dizia , )) que chegara hu-

» ma náo a Capocate em Maio
,
que viera

)) de Meca , e dava por novas certas
,
que

)) ficava em Suez huma Armada de galés pof-

))ta já no mar pêra paíTar á índia , e que

)) elle tinha mandado três , ou quatro Para-

)) mares por terra com recado ao Governa-

))dor, eque todos lhe tomaram agente do

)) Çamorim ;
que lhe pedia , viíla a impor-

)) tancia do negocio , trabalhaílé por aviíar

)) ao Governador por todas as vias que pu-

» deílc. ))

Vendo Henrique de Soufa Chichorro

quanto aquillo importava , e que não havia

ainda o caminho pelas terras do Pande (que
são pêra fima da ferra ) defcuberto , como
depois fe defcubrio

,
quiz arrilcar hum na-

vio por mar ,
(pofio que era começo do in-

verno
5 ) que começou logo a negociar com

muita preíTa. Pêra eíla jornada íe ofFercceo

Fernão Rodrigues de Mariz
, que fe nego-

ciou , e a três dias do mez deJunho deo á
r

ve-
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vela , levando comíigo fete companheiros.

E navegando com mares mui to groíTos , ala-

gados , e deítroçados , foram tomar Chalé

,

onde fe reformiáram de rodo o neceíTario ;

e dando-lhe o tem.po hum pequeno jazigo

,

Tornou a leu caminho , com mares tão grof-

fos , e foberbos
,
que os comiam , e aílim .

foram ferrar a bahia de Cananor com man-

timentos podres ^ e perdidos. Alli fe refize-

ram de outros , e tornaram á fua jornada,

E indo de monte Deli pêra diante lhe cur-

íou o tempo de feição ,
que fe viram per-

didos ; e o que peior foi
,
que era o vento

traveísao ,
que os não deixava navegar. E .

por não darem, á cofta , furgíram tanto á van-

te com>o o rio de Mangeíirão , onde eílive-

ram com infinito trabalho já defconfiados das

vidas. Os mares crefciam tanto, etao apref-

fados , que fe affirma lhe deram oito jun-

tos , com que o navio íè virou ; e os Por-

tuguezes tiveram tanto acordo
,
que cortvi-

ram a amarra , e afferrados todos no navio ,

e amarrados a cordas , e aíTmi mefmo os ma-
rinheiros , permittio Deos que os mefmos
mares foííem encaminhando o navio até o
cmbocar pelo rio de Maogefirao dentro ; e

tanto que o maílo , que hia direito pêra bai-

xo , tocou no fundo , com n força da pan-

cada faltou o navio pcra l]ma * e tornou a

íiçar virado , e os Portugiíezes encapellados
,

Couto* Tcvh IIL P. iL N e
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e a nado tornaram a ferrar o navio , fem
perigar algum deJles , e aííim chegaram á

povoação coin o navio dcílroçado , e desba-

ratado. Os naruraes dcfle rio eftavam de paz

com o EOado , mas andavam travados em
guerra liuns vizinhos com outros ; e os da

terra agazalháram os noíTos , e Jhcs deram
por feii dinheiro tudo o de que tiveram ne-

ceíTidadc pêra o concerto do navio. Só man-
timentos não acharam

,
porque por caufa

da guerra ellava tudo perdido, e por gran-

de aderência lhes deram dous fardos de ar-

roz por llncocnta pagodes , e com elles , e

algumi peixe tornaram a fua viagem, e ala-

gados muitas vezes , e com immenfos tra-

balhos, e perigos foram ferrar Goa a velha

pelo S.Joao, e por dentro dos rios chega-

ram a Goa.
Fernão Rodrigues de Mariz fe vio com

o Governador , e lhe deo as cartas
,
que de

molhadas Te não podiam ler, e lhe contou

todas as novas do que era paíTado , allim das

galés 5 como da morte de Francifco da Sil-

va , e da paíTagem do Camorim aoReyno'
da Pimenta. Ifto fentio o Governador mui-
vo

,
porque eram coufas que moleíiavam o

Eílado , e porque as novas das galés lhe não
haviam de deixar acudir ãquellas coufas

,

como era ncceíTario. A Fernão Rodrigues de

Mariz féz muitas honras , e mercês , e o
mef-
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mefmo a feus foldados ,
por fe arrifcarem

aííim em huma viagem tão perigofa pelo fer-

viço deElRey. Com eftas novas mandou o

Governador dar mais preíTa ás coufas da Ar-

mada
,
porque fem dúvida efperava as galés

na entrada de Setembro. E deixallo- hemos

agora por hum pouco
,
porque he neceíTa^

rio continuar com as coufas de Maluco, que

nos cabem aqui.

CAPITULO X.

Das coufas ,
que aconteceram em Maluco

até chegar Jordão de Freitas : e de co-

mo Bernaldim de Soufa entregou a forta-

leza a Chrijiovão de Sã", e de outras cou-

fas que 7nais paffdram.

TEmos deixado as coufas de Maluco
em tregoas , os noíTos com o Rey de Gei-

lolo ,
que fe tinha feito o mais poderofo de

todos osdaquelle Archipelago. E como ersi

máo , e tyranno , e inimigo do nome Chri-

flão , fazia toda a guerra que podia aos

Chriftâos de Moro , dando-lhes em fuás pp-
voaçoes , deftruindo-Ihas , matando ^ e cati-

vando muitos; e contra o contrato das tre-

goas recolhia em fua Cidade todos os efcra-

vos dos Portuguezes que fugiam de Terna-

te. Diíío andava tão efcandalizado Bernal-

dim de Soufa, quedefejavai de lhe dar hum
N li mui-
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muito grande caíligo

5
primeiro que foíTe ou-

tro Capitão. E pêra ter occaíiao de quebrar .

as tregoas , commetteo-o ElRey de Ternare ^

que lhe deixaííe fazer repreza em alguma
gente de GeiloJo

,
que alli andava na Cida-

de, pêra a troco delia haver osefcravos que

aquelle Rey lá tinha em ku poder. Difto fe

éfcufou ElRey , aílim por íe temer do ou- .

tro , como por fcr feu genro , íeu parente , .

e Mouro como qIIc, Mas depois tendo al-

guns aggravos delle , diííe a Bernaldim de

$ouíli, quenaquella m.atcria podia fazer tu-

do o que lhe bem pareceífe
,
que qUq o aju-

daria com tudo o que pudeíTe. Com ifto man-
dou logo Bernaldim de Soufa armar algu-

mas fuítas 5 e corocoras , e as proveo de

gente , e munições , e as rcpartio em duas

Capitanias , huma delias deo a Ruy Dias

Coelho 5 m^oço da Camará do Duque de Bra-

gança
,
(que então fervia de Capitão mordo

mar
, ) a outra deo a Manoel Lobo , e os

defpedio , dando-ihes por regimento , que

íe foíTem á Ilha do Moro , cada hum por
fua parte , e que fízeíTem por aquella coita

do Rey no de Geilolo toda a guerra que

pudcffem.

Paliados eílcs Capitães ao Moro , deram,

em alguns lugares, que mettêram a ferro,

e a fogo , e cativaram algumas peíToas. E
depois de terem bem de cativos, mandaram

di-
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^dizer ao Rey de Geilolo por via de Ra-

que Naque, Regedor do Tolo: » Que lhes

» mandiUTe a artilheria que tinha da íbrtale-

» za , e os efcravos dos Porruguezes , e que

)) lhe inandariam os cativos que tinham. »

A illo refpondeo cile: » Qiie nao daria o

)) mais ruim berço por todos os cativos.

»

Com eíle defengano fe recolheram a 1 erna-

te. O Capitão mandou apregoar logo guer-

ra contra ElRey de Geilolo , e concertdu-

ib com ElRey de Ternate de lhe fazerem

roda a que pudeflem ; e aílim armou logo

ElRey fuás corocoras , e mandou Cachil Gu-
zarate feu meio irmão da parte da mai , e

feu Capitão mór do mar
,
pêra quefoílb por

toda a cofta de Geilolo , e a deftruiíTe j e

o Capitão mandou em fua companhia Ruy
Dias Coelho com toda a Armada da forta-

leza. Paííados ambos ao Moro , deram em
muitos lugares de Geilolo , e depois de os

dellruirem Te foram pôr fobre a fua barra,

e os tiveram de cerco , fem oufarem as em-
barcações dos pefcadores a fihirem fora ,

porque, logo eram tomadas, o que aqueile

Rey teve por muito grande aíFronta. Paíla-

do o tempo do feu provimento , voltárauvpsr

ra Ternate com muitas -prezas , e cativos.

Depois diílo fe embarcou o Rey de Terna-
te na méfova Armada , levando comíigo os

Portuguezes , e paífou a Geilolo j e huma
ma-
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madrugada defembarcou em hum lugar cha-

mado Geima , e o deílruio , e ahrazou de
todo , não deixando coufa alguma em pé

;

è querendo dar em outros lugares, lhe che-

garam novas , que eram vindos navios da
índia , e que Jordão de Freitas vinha por
Capitão da Fortaleza. E como eile era feu

inimiciílimo , íentio-o tanto
,
que levou mão

da guerra , e voltou pêra Ternate. Chrifto-

-vão de Sá 5 e Jordão de Freitas chegaram
^ao porto deTalangame, onde furgíram, e

logo fe foram á fortaleza , e Bernaldim de

Soufa os recebeo muito bem. Chrlftovão de

Sá lhe aprefentõu a Provisão , e a carta de
guia que levava

,
por cuja virtude lhe en-

tregou loc^o a fortaleza , do que Jordão de
Freitas ficou fobreialtado

,
porque não fa-

bi'3 das Provisões. Bernaldim de Soufa ven-

ídò que não fe podia ir aquelle anno pêra a

índia, (porque eftava fazendo huma náo no
porto deTalangame pêra íe ir nella

, ) paf-

íõu-fe pêra lá com todos feus criados , e

^ínigos
,

que eram mais de trinta peíToas
,

^porque fe receou que os Geilolos lhe fof-

fem queimar a náo , ) e alli fe deixou eílar

,

"dando-IhepreíTa. Chriílovao de Sá ficou cor-

tíéndo tom a obrigação da fortaleza.

Jordão de Freitas tomou cafas eín ter-

fa 5 Onde fc apofentou até lhe caber o tem-

'^ 5 íkm 'correr com ElRey , nem ElRey
com
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com elle ; antes muitas peíToas lhe aconfc-

Ihavam
,
que devia reconciliar- íe com blRey,

pois havia de ficar naquella fortaleza ,
o que

elle náo quiz fazer. O Rey de Geilolo at-

frontado, e magoado dos noflos IhedcUrui-

rem feus lugares , armou as fuás corocoras ,

e mandou ao feu Capitão mór que traba-

IhaQb por lhe queimar a náo de Bcrnaldim

de Soufa. Efta Armada chegou huma ma-

drugada ao porto dcTalangame, e queren-

do defembarcar fentio grandes vigias , e tor-

nou-fe a recolher. Dalli paíTou adiante , e

foi dar em hum lugar da mefma Ilha, cha-

mado Xulá , e o queimou , e abrazou. Ber-

naldim de Soufa tanto que fentio os inimi-

gos , acudio á praia pêra lhes defender a

defembarcação, e dahi a pouco vio o^fogo

no lugar de Xulá , e fentio muito nao ter

navios pêra fahir aos inimigos ; e vindo a-

manhecendo chegaram alli féis corocoras ,

em que vinha Cachil Page , irmáo de EU
Rey, acudira Xulá, pelo fogo que emTer-

natc viram. Be.rnaldim de Soufa eílimou mui-

to fua chegada , e embarcando-fe com vin-

te homens em huma corocora , foi com el-

íes bufcar os inimigos ; e chegando a Xu--

lá , viram ir a Armada de Geilolo já aíflif-

tada, e recolhendo- fe. Cachil Page , e Ber-

naldim de Soufa .os foram feguindo ate á

tarde com tanta faria 5
que Bernaldim de Spu-

la.
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fa, que hia diante, chegou a tiro de efpin-

garda. E olhando pelas corocoras de Cachil

Page , vio que ficavam mais de huma legua

atrás , o que Cachil Page fez de induílria
,

porque era fraquiíIiTio , e muito puTilIaiiime
;

e entcn lendo de Bernaldim de Soufa que
havia de pelejar com a Armada de Geilo-

lo , fe fez manco, c deixou-fe ficar. Bernal-

dim de Soufa vendo-íc tão perto dos inimi-

gos , e que náo levava navios pêra oscom-
metter , foi Iba paixão tamanha

,
que reben-

tava ; e vendo que feria temeridade coni-

mctter fó os inimigos , tornou a voltar pê-

ra 1'ernate , c os inimigos foram feu cami-

nho fem o querer feguir. E chegando a Ta-
iangame muito aíFrontado daquella retirada,

querendo-fe fatisfazer delia , mandou fazer

queixume a ElRey de feu irmão Cachil Pa-

ge , e pedir-lhe que llie mandafle fmco co-

rocoras , e mandou convidar á fortaleza feus

amigos pêra o acompanharem em huma jor-

nada que queria fazer. ElRey lhe mandou
as corocoras , e da fortaleza lhe acudiram

mais de íincoenta homens. E embarcando-fe

com todos os Portuguezes que allí tinha , e

com os que lhe acudiram, partio pêra Gei-

lolo. Chegando ao feu porto , lançou em
terra huma peíToa , por quem mandou def-

afiar EiRey pêra huma batalha no mar com
todas as corocoras que elle quizeíTe

,
por-

que
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que elle com fó nquell^s finco o efperavn.

EUley acceitou o deloio, mas não lhe la-

hio. Berna •,lim ae Sou ia efperou todo aqiiel-:

Je dia , e noite , e ao outro dia tornou dar

á vela pêra Ternare, ficando EIRey muito

abatido daquelíe negocio. A guerra ficou cor-

rendo huns aos outros , toda a que podiam,
dando huns nos lugares dos outros. Em hum
deíles aflalros foi cativ^o aquelie Toldado

de Geilolo, que cortou a cabeça ao Portu-

guez
,
por cujo feito lhe deo o Rey de Gei-

lolo a filha que tinha cafada com ElRey
de Ternate ; e fendo conhecido , o levaram

a ElRey de Ternate , que o mandou en^

forcar na praia. Nefte cllado deixamos as

coufas de Maluco até fer tempo de tornar a

ellas.

C A P I T U L O XI.

Das coufas
,
que o Governador ^orge Ca-

bral fez em Goa: e de como lhe vieram

7iovas , que as galés fe tornaram a des-

armar , e defpedio Manoel de Soufa de

Sepúlveda pêra Cochhn : e de como cer-

cou os Príncipes Malavares na Ilha de

Bardela : e do que mais fuccedeo,

AíTado o Çam.orim ao Reyno da Pimen-

ta
, ( como atrás temos dito no Cap. IX.

deíle Liv. VIII.,) mandou logo convocar

todos os Principes Malavares do feu bando ,

que
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que eram dezoito, em que entrava EIRey
de Tanor feu vaílallo , o que le fez Chri-

ftao em tempo de Garcia de Sá, (como fica

dito noCap. V. do VII. Liv. ) que liie acu-

diram com todo o feu poder. Elle os man-
dou paíTar á liha de Bardela com trinta mil

Nayres , e finco , ou féis mil Amoucos da
obrigação do Rey morto, pêra dalli paíTa-

rem a Cochim a tomar vingança da morte
daquelleRey, deixando-fe elle ficar da ban-

da do Chembe com cem mil homens de
guerra , de maneira , que toda a potencia do
Malavar eftava alli junta. Henrique deSou-
ia Chichorro , Capitão de Cochim , fortifi-

cou muito bem a Cidade , e ElRey de Co-
chim ajuntou perto de quarenta mil homens
pêra defender feu Reyno. Diílo avifáram por

terra ao Governador por muitos Patamares,

que chegaram logo apôs Fernão Rodrigues

de Mariz. O Governador andava muito oc-

cupado na preparação da Armada
,
porque

determinava ir bufcar os Rumes , e ficou em-
baraçado, vendo que felheoffereciameftou-

tros trabalhos de novo , que não eram me-
nores , nem. de menos obrigação pêra acu-

dir
,
que os das galés

,
porque eílava aquel-

le Reyno arrifcado a fe perder de todo , o
que feria deflruiçao do Eílado.

Com eílas coufas ficou fufpenfo , e cha-

mou muitas vezes a confelho os Fidalgos

,
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e Capitães , e em todos 011vio vários pare-

ceres. E como o Governador defejava de
íilber o de todos os da Cidade fobre aquel-

la mareria , mandou pôr na Sé de Goa hu-

ma caixa com algumas fendas por íima por

onde podiam caber cartas , e mandou pre-

gar éícritos pelas portas das Igrejas , e pre-

gar pelos Púlpitos : » Que toda a peíToa , de

)) qualquer qualidade que foíTe
,
que lhe qui-

» zeíTe dar feu parecer naquella matéria, o
» folTe lançar dentro naquella caixa , ou de-

» clarando feu nome, ou encubrindo-o
,
pe-

.» ra que mais livremente pudeíTem dizer tu-

» do o que entendiam ; » e aílim fe come-
çaram a lançar muitos.

E pela mefma maneira efcreveo ás Ci-

dades de Chaul , e Baçaim o trabalho em
que ficava, pedindo que também ilie delTem

fobre elle feus pareceres , e o quizeíTem aju-

dar com navios , e gente pêra aquella jor-

nada
,
pondo-Ihes diante as obrigações de

leaes , e bons valTalíos , e como aquella ne-

ceííidade era general , e cabia a todos fua

parte. Eftas cartas lhes foram dadas , e lo-

go lhes refpondêram : » Que eílavam todos

» preíles pêra facrificarem as vidas por fer*

)) viço de Deos , do Rey , e defensão^ de íeu

)) Eíiado. )) Ainda que a Cidade de Chaul
úizia na fua carta

, ( cuja cópia temos em
TioíTo poder

:
) » Que íem embargo dos mui-

» tos
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» tos aggravos que tinham dos Governado-
)) les paliados, em neceííidade tlío urgente

^

)) e forçada , elles fe nao lembravam mais que

)) do fcrviyo de Deos , e de ElRey i que el-

» les oíFereciam doze navios armados á íua

)) cuíla , de marinheiros , íoldados , maníi-

y> mentos , e munições pêra três mezes ; e ou-

)) tros doze com íeus marinheiros , e que de
)) íoldados , e mantimentos os proveíTe clle ; »

e aííim os começaram logo a negociar cotn

muita preíleza. O Governador dava em Goa
inuita prefla a todas as coufas

,
pêra como

o Veráo entraffe , eíiar poíio no mar pêra

acudir aonde foíTe mais neceílario. E como
tinha Armada , e armazéns encarregado a

Capitães, que corriam comiflo, deícançava

nelies , e provia nas coufas de fora
;
porque

naquclle Inverno íe nao tratou de outra cou-

fa , mais que das que cumpriam á Arma-
da. E indo vefpera de Sant-Iago á ribeira

a viíitar a Armada, perguntou áquelles Ca-
pitães , em que eftado efcavam , e elies lhe

dilTeram', que tudo preíles ; eque cada vez

que quizeíTe pôr toda a Armada no mar
,

o podia fazer, Difto fícou o Governador tão

alvoroçado
,

que vendo eílar o meftre da
ferraria , o chamou , e lhe diUe : » Que fizef-

)) fe logo trezentos pandeiros pêra fe re-

5) partir pela Armada , »•
( porque era muito

amigo de folias») E aíliin andavam as Arma-
das
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das tão akgres nnquelle tempo
,
que fe po-

dia embarcar neilas por entretenimento.

E eftando com eíle alvoroço , mandan-

do lançar os navios ao mar, lhe cliegáram

as cartas de Chaul , e Baçaim do offereci-

mento dos navios. E juntamente lhe efcre-

veo Francifco Barreto 3 Capitão de Baçaim:

» Que chegara áquelle porto huma náo que

)) viera de Aíeca no fim de Maio
,
que affir-

» mava que o Turco mandara ao Baxá
,
que

)) eílava em Suez negociando a Armada ,
que

» íobreeíliveiTe , e não fe boliíle até feu re-

)) cado , e com. iíío fe tornaram as galés a

»derarmar; e que era nova muito certa, e

» averiguada. » Eílas novas feílejoii o Go-
vernador muito

,
por lhe ficar tempo deíoc-

cupado pêra as coufas de Cochim.
E logo com muita preíTa deípedio Ma-

noel de Soiifa de Sepúlveda com quatro na-

vios de remo , de cujos Capitães não achá-

mos mais nomes
,
que de Gonçalo Vaz de

Távora. E lhe deo por regimento
,
que fe

fofle a Cochim , e que com a Armada de

Fernão de Soufa , e com todos os navios

que mais fe pudeíTem armar, le foíTe lançar

fobre a Ilha de Bardela , onde eílavam os

Príncipes Malavares ; e que os tiveíTe den-

tro reteudos até elle chegar
, porque logo

partia apôs clles. Manoel de Soufa de Se-

púlveda f^hio com os navios por Goa a ve-

lha
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lha no fim de Julho, (por a outra barra eP-

tar ainda foberba , e perigofa. ) E dando á

véla foi íeguiiido íeii caminho com muito
rifco 5 e traballio , e em poucos dias che-

gou a Cochim. E ajuntando-fe com o Ca-
pitão da Cidade , armaram todos os navios

que havia
, que eram perto de trinta , e em-

|

barcando nelles muita , e boa gente
,
que ai- '

Ji invernou, fe paíTou logo aBardela, e fe

lançou ao derredor de aquellailha, fechan-

do nella aos Príncipes Malavarcs , de fei-

ção
,
que fe não podiam fahir , nem ferem

Ibccorridos doÇamorim, que eílava da ou-

tra banda do Chambe , como diíTemos. E
logo defpedio recado ao Governador de fua

jornada , e de como os Principes Malavares

eílavam enferrados em Bardela , e que alli

lhos tinha todos pêra lhos entregar nas maos^

quando quizeife.

CAPITULO XII.

Do que aconteceo a Luiz Figueira com hu^

mas galés de Rumes : e de como foi ao
Cinde ^ e favoreceo aquelle Rey contra os

Nautaquês : e da defgraça que lhe acon-

teceo,

LUiz Figueira
,
que deixámos Invernan-

do em Ormuz com a fua Armada , tan-

to que entrou Agofto, negociou os navios,

c
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e os proveo do ncccííario ; e de quinze do

inez por diante fe embarcou , ficando Gil

Fernandes de Carvalho em Ormuz com a

fua fuíla. Depois em Setembro partio pêra

Goa , onde chegou em Novembro , e faben-

do fer o Governador em Cochim , o foi lá

bufcar. Luiz Figueira foi feguindo fua jor-

nada pêra o cabo de Refolgate ,
(porque já

em Ormuz havia novas
,
que fe viram pôr

naquella paragem quatro galés pequenas, e

as mefmas novas achou em Maícate , onde

os Portuguezes eftavam já fobre avifo , e

preftes com grandes vigias fobre elles , com
determinação de lhes defenderem a defem-

barcação , fe a quizeíTcm commetter , ) e pal-

iando adiante chegou á ribeira de l'eve , on-

de fez aguada, e alli lhe deram novas ,
que

as galés eftavam em Jór , hum lugar dalli

a . . . légua?. E negociando os navios , e fa-

zendo preíles as munições , fahíram dalli to-

dos poílos em armas , e antes de chegarem

a Jór , houveram vifta de quatro galeotas

grandes , e formofas. Andava nelias hum
Mouro grande coiTario , chamado Cafár

,
que

tinha fahido de Meca com tenção defaquear

Maícate , e faquear as náos que em Outu-

bro haviam de partir de Ormuz pêra Goa^
e pêra outros portos da cofla da índia. Os
inimigos tanto que houveram vifta da noíTa

Armada , virando em outro bordo , voltaram

pe-
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pêra trás , dando toda d vela , e ajudando-

ie do reino foram fugindo o mais que pu-

deram. Luiz Figueira foi íeguindo os inimi-

gos também com a miefma prclTa ; e como
ellcs lhes levavam muita vantagem , e asga-

leotas eram muito ligeiras, fe foram melho-
rando de feição ,

que dobraram o cabo de

Rofalgate pcra fora , e tomaram o caminho
pêra o Eflreito de Meca de longo da coíla.

Luiz Figueira também dobrou o cabo apôs

ellas , levando-as á vifla , e feguio-as pou-

co , porque defconfíado de as não poder al-

cançar 5 as largou. Alguns lhe deram culpa de

não as feguir até o Eftreito de Meca , ha-

vendo que fem diivida as alcançara , e to-

mara em algum porto. Deixadas as galés

,

voltou Luiz Figueira pêra o caminho de

Goa , e foi tomar o Cinde ; os refpeitos por-

que 5 nós o não fabemos. ElRey que eíiava

na Cidade de Tatá , fabendo da noffa Ar-

jnada , mandou hum Embaixador ao Capi-

tão mor delia a pedir-Ihe » que lhe qui-

» zeíTe caftigar os fs^autaques
,
que lhe eíla-

^> vam rebellados , e que lhe faria paga aos,

» foldados , e defpcza da Armada. » Luiz Fi-

gueira querendo fervir naquelle negocio
,

mandou íinco , ou íeis navios pêra irem dar

no porto dos Nautaques , e deftruillos. Eí^
.

tes navios foram áquelle negocio cora o olho

nas prezas que fe efperayam , e andaram pe-

las
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las coitas dos Nautaques dando-lhes em al-

guns portos 5 e povoações , em que fizeram

algum damno. E andando por ella , deo hum
dos noíTos navios em fecco , em parte on-

de acudiram os da terra, e cortaram as ca-

beças a todos os Porruguezes , e tomaram o
navio com toda fua artilheria , i'em os noA
fos lhes poderem valer : e não ceifando aqui

o mal 5 deo outro navio em huma reílinga

,

onde fe perdeo , mas fò fe falvou a gente

nos mais navios. Com cilas avalias fe reco^

Ihêram os mais pêra o Capitão mór
, que

fentio em eftremo aquelle negocio , e o hou*-

ve por grande mofina fua. E como andava
com fobeja defconfiança do negocio das ga-

lés
,
(que os foi dados lhe não perdoaram em

matracas, que de noite lhe davam,) acabou
aquella defgraça , ou defaílre de o defcon-

fiar de todo , entriftecendo-fe de maneira ,

que o entenderam todos nelle ; e dando á
vela pêra Goa , chegou áquella Cidade jã em
Novembro, fendo o Governador Jorge Ca-
bral partido pêra Cochim , como no Capi-
tulo adiante fe dirá ; e tomando algumas
coufas neceífarias , fe partio em bufca delle

,

e chegou ãquella Cidade , depois do Vifo-
Rey D. AfFonfo fer nella, como tudo me-
lhor fe dirá adiante.

CoutoXomJILPjL O CA-
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CAPITULO XIII.

De como o Goi:ernaâor "Jorge Cabral par-

tio pêra Cochim , e de caminho ãefiruio

ãs Cidades de Capocate , Tiracole , CoU'

lete , e Panane : e de corjw ejlando pêra
dar em Bardela , lhe deram r.ovas que

era chegado o VijO-Rey D, /ijfonjo de No-
ronha.

f~T^ kr\-o que o Governador defpcdio Ma-
\. noel de Soufa de Sepúlveda , logo poz
toda a fua Armada no msr , e ficou efpe-

rando que vieíTcm náos do Reyno pêra ía-

i)er novas , e tomar delias mais genre. E
tanto que o Verão entrou , efcreveo a Chaul

,

eBaçaim, que ficava poílo no mar efperan-

do pelos navios que lhe haviam demandar,
e enire tanto deo defpacho a muitos negó-

cios , e fez paga aos Toldados , no que fe

gnflou todo o mez de Setembro. E vendo

<]ue tardavam, náos , e que já não pediam

ir fenão a Cochim , foi-Ihe neceíHirio aviar-

fe mais dcpreíTa
,
porque fe lá as achaile , e

lhe vieíTe íucceíTor , je poderia embarcar pê-

ra o Reyno ; e aíTim le íaííbu de todos os

negócios, e fe embarcou de quinze de Ou-
tubro por diante, entregando o governo a,43

Bifpo, Capitão da Cidade, e Ouvidor Ge-

ral , e na barra eíleve até lhe chegarem os

íia-
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navios do Norte
,
que foram perto de trin-

ta , com muitos , e bons foldados , com cuia

vinda fe fez logo á véla já no fim do mez.

À Armada que levava era de mais de cem
navios , em que entravami perto de vinte ga-

leões , náos , e galés , e tudo o mais fuftas
,

e barganris. Os Capitães , e Fidalgos ,
que

neíla jornada o acompanharam , dos q\ie pu-

demos achar os nomes , sao os feguintes :

D. António de Noronha , filho do Vi-

fo-Rey D. Garcia de Noronha , Baftião de

Sá 5 Pantaleáo de Sá feu irmão , D. João
Henriques , Francifco de Mello Pereira

, João
de Mendoça , D. Joáo Lobo , Martim Af-

fonfo de Miranda , Pêro Botelho , Martim
AíFonfo de Mello Ombrinhos , Fernão Go-
mes de Soufa , Gil Fernandes de Carvalho,

Lopo Vaz de Siqueira , Diogo Botelho , Pe-

dro AíFonfo de Avelar , Jorge de Mendo-
ça , e outros muitos Fidalgos , e Cavallei-

ros. E feguindo fua jornada , foi pela coí^

ta do Malavar 5 aíTolando , e deílruindo tu-

do , e defembarcou em Tiracole ( cujo pró-

prio nome he Quiçore) huma Cidade do
Reyno doÇamorim, grande, e formofa , c

de muito trato , e merca-dores , aíTentada , e
eílendida fobre a coíla brava duas léguas do
rio de Pudepatão pêra o Sul

,
que queimou,

deftruio , alTolou , e roubou , achando os fol-

dados nella grandes prezas. Omefmo fez á

O li Ci-
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Cidade de Coulete
,
que deixou abrazada

,

e feus palmares cortados , e todas íuas em-
barcações feitas em carvões. E chegando a

Calecut 5 determinou de defembarcar , e áef-

truir aquelía Cidade
, (porque feria a maior

affronta que fe poderia fazer ao Çamorim
, )

mas foi contrariado., de todos os Fidalgos da
Armada

,
que lhe diíTeram : » Qiie não era

)) bem fe arrifcaíTe a lhe acontecer hum def-

» aílre
; que era neceíTario poupar-íe , e ir

» inteiro pêra o negocio de Bardela , aonde

>) tinha todos os Reys , e Príncipes Alalava-

» res 5 e lhe não podiam fugir das mãos
, que

» era o mor , e mais importante negocio da

>) índia , e o mais honrofo
,
pêra o que era

j> neceílario ir com a mão muito folgada.

»

Somente D. João Henriques , e Luiz Xira

Lobo foram de contrario parecer 5 dizendo :

» Que fe quando alli não eílava o Çamorim
)» íe não queimaffe aquella Cidade

,
quando

» fe eíperava poder- fe fazer ? Qiie fó por crc-

» dito de fe dizer antre os Reys Mouros da

)) índia
,

que defembarcára nella , o havia

» de fazer. » Mas como os outros votos fo-

ram tantos, e mais , deixou o Governador

aquelle negocio, e paíTou adiante. Chegan-

do ao rio de Panane , entrou nelle com to«»

das as galés , e navios de remo pêra quci^

mar aquella Cidade
,
por fer a fegunda do

Reyno de Calecut 3 e amais rica> e dem.ór

tra-
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trato que todas , e porque delias fahiam to-

dos os annos muitas náos carregadas de pi-

menta , e gengivre pêra Meca. E entrando

no rio , defembarcou em terra , e commetteo
a Cidade ; e poílo que nella achou grande

refiílencia, foi entrada dos dianteiros
,
que

foram por dentro delia pelejando com os

inimigos , e liuma multidão delles fe reco-

]heo a huma formofa Meíquita
,
que foi com-

inettida dos noíTos , e a entraram , metten-

do á efpada a mór parte dos que eílavani

dentro ; e hum tropel delles
,
que feriam, qua-

íi feíTenta , fe recolheram a huma torre , a que
fe fubia por huma efcada de caracol. Os not-

fos commertêram a entrada da porta
,
que

lhes foi muito bem defendida , e fobre ella

feriram alguns dos noíTos , em que entrou

Baílião de Sá , que eílava mais chegado á

porta , trabalhando por entrar dentro com
muito valor , e esforço. A efte tempo che-

gou D. António de Noronha, filho doVi-
fo-Rey D. Garcia de Noronha

,
que era hum

homem agigantado , e muito grande caval-

Iciro ; e vendo o trabalho em que os noP-

fos eílavam , e como os Mouros fe defen-?

diam
,
paíFou por todos , e chegando á por-

ta com huma efpada de mao e meia , que
levava, calçando o efcudo fobre a cabeça,

commetteo a porta , e a entrou , e ao tem-

po que levantou o efcudo fe arremeíTou hum
Moii-
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Mouro a elle , e lhe deo luima ferida por

debaixo do braço
, que lhe ficou deícuberto ;

mas cUe tanto que foi dentro , começou a cor-

tar nos inimigos de feição
,
que os arrancou

do lugar 5 e os foi levando pela efcada aíli-

ma 5 indo já com elle alguns dos noíTos , em
que entrava Baílião de Sá j e chegando com
elles ao alto, que era mais largo , tiveram

huma mui formofa batalha , em que os Mou-
ros por defensão de fua vida pelejaram mui-

to bem j m.as em fim todos foram deipeda-

çados.

Defpejada a Cidade
,
poz o Governador

toda a fua gente no campo, que feriam per-

to de quatro mil homens , e mandou Fran-

cifco de Siqueira com alguns Capiíáes ,
que

foíTem com os navios de remo queimar as

náos , que eílavam duas léguas pelo rio den-

tro. E por terra de longo da ribeira man-
dou hum efquadráo de dous mil hom.ens pê-

ra os favorecerem , e qUc ficou com outros

dous mil no campo. Os navios chegaram ás

náos , e lhes deram fogo , em que todas el-

]as fe confumíram , e mais de trinta navios

outros.

Feito eíte negocio , fe embarcou o Go-
vernador, e ao outro dia íurgio com a Ar-
mada groíTa na bíirra de Ccchim , e ellc

com as galés , e todos os mais navios de re-

mo ( a que toda a gente fe paíTou ) en-

trou
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trou pelo rio dentro , e palTou pela Cidade

com elles embandeirados , e poítos em ar-

mns., c foi furgir aquelle dia no caPcello de

fima. Ao outro chegou á Ilha de.Bardela,

onde achou Manoel de Soufa de Sepúlve-

da com toda a Armada ,
que tinha a Ilha

cercada com os Príncipes dentro , e faUa-

ram-fe as Armadas com grandes feílas , e ale-

grias.

Surros os navios , chamou o Governa-

dor os Capitães , e lhes diíTe
,
que^ao ou-

tro dia havia de dar em terra
,
que fe fizef-

fem preíles : mandou-lhes que fizcííem alar-

do da gente que havia pelas embarcações ,

o que clles foram fazer, e acharam féis mil

honiens Portuguezes , com todos os mora-

dores de Cochim ,
que alli foram logo em

tones , c outras embarcações ; e mandou di-

zer aElRey de Cochim ,
que eílava da ou-

tra banda com quarenta mil homens : » Qiie

» tiveíTe preíles muitos tones , e almadías pe-

» ra a fua gente paíTar á Ilha, quando lhe

» mandaíle recado. » Aquella noite gaílárnm

todos em prepararein fuás armas , e o Go-

vernador em dar ordem no modo que fe ha-

via de ter na de defembarcaçâo
,
que foi por

eíia maneira.

Manoel de Soufa de Sepúlveda havia de

levar a dianteira comdous mil homens
,
que

havia de defembarcar por huma parte , e o
a-
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Capitão de Cochim com outros dous mil por

outra , e o Governador com o refío em meio
d'ambos , e ElRey de Cochim pela outra

parte. E tanto que amanheceo , tocou o Go-
vernador fuás trombetas

, ( que era o final a

que fe levaram todos os navios
,
) e os nof-

fos póftos em armas foram demandar a ter-

ra , com grandes gritas de alvoroço, e an-

tes de chegarem lhes alevantáram de lá hu-

ma bandeira branca grande capeando com
ella.

O Governador mandou levar o remo, e

cfperou hum pouco , e logo chegou á íua

embarcação hum.a almadía pequena , em que

vinha hum homem
,
que lhe pedio da parte

de EIRey de Tanor ( o que Garcia de Sá
fez ChriPiao : ) » Qiie fobreeíliveíle naquillo

,

» que os Príncipes Malavares queriam com
}> elie paz , com todos os partidos que qui-

» zeíTe , e que lhe áé{[Q licença pêra elle vir

)) fallar com qWq fobre aquelle negocio. » O
Governador chamou os Capitães a confelho

,

e antre todos houve vários pareceres ; mas
os mais diíTeram : » Que fe devia de faber

"» o que aquelles Príncipes queriam ; e que

>> fendo os partidos taes , e tão honrofos ,

» como era razão que foífem , fe lhes con-

» cedeííem
,
porque aílim fe efcufavam da-

» mnos 5 e mortes
,
que forçado havia de ha-

» ver , e mais quando não havia perigo n:^

» tar-
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» tardança , nem lhes podia entrar mais gen-

» te da que tinham , nem elles podiam fa-

)) hir pêra fora
,
que a todo o tempo os ti-

)> nhíim alli fechados. » O Governador def-

pedio o homem com recado a ElRey de Ta-
nor , dizendo-lhe : » Que por amor deile eí-

)) perava que fe viíTe com elle depreíía , e Ic

» determinaíTem
,
que elle nao fe podia alli

» deter muito. )>

Com cíle recado defpedio logo ElRey
outro ao Governador a faber delle os par-

tidos que queria que lhe fízeflem. O Gover-

nador lhe mandou dizer : » Que os Príncipes

)> todos queeílavam naquella Ilha fe haviam

)) de entregar em feu poder, com lhe elle fe-

)) gurar as vidas , e que então fariam as pa-

)) zes , e concertos
,
que foíTem licitos , e ho-

» neílos. » Sobre ifto foram , e tornaram re-

cados apreíTados , e em efperanças , e com
invenções foi ElRey de Tanor entretendo o
Governador três dias, e ao derradeiro á tar-

de chegou huma embarcação que vinha de

Coulão
,
por dentro dos rios , em que vinha

hum Fidalgo
,
que já andara na índia , cu-

jo nome nos nao lembra , e trazia duas car-

tas do Vifo-Rey D. Affonfo de Noronha

,

que ficava em Coulão , huma pêra o Capi-
tão de Cochim , c outra pêra Manoel de
Soufa de Sepúlveda

,
porque nao fabia ain-

da da chegada do Governador alli. E faben^

do
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do efte Fidalgo que efta^a ellealli, foi de-

mandar o íeu navio , e entrou com elle , e

lhe dco razão de fi , e novas do Vifo-Rey

,

e das cartas que tríizia.

O Governador íicou fobrefaltado
,
por-

que receou que foíTe aquillo caufa de elle

não dar fim a huma empreza tão honro fa ,

e mandou chamar o Capitão , e Manoel de

Souía de Sepúlveda , e abrio com elles as

cartas
,
que com poucas palavras lhes dizia :

)) Que elle ficava em Coulao , e que ao ou-

» tro dia feria em Cochim
,
que lhes man-

)) dava que entre tanto fobreeílivelTem no

» negocio que linliam antre mãos , nem fi-

» zelTem paz, nem guerra até elle chegar.»

As novas do Vilo-Rey logo fe efpalhá-

ram por toda a Armada , e começou a ha-

ver na gente grande alvoroço, (porque a da

índia he mais amiga de novidades
,
que to-

das as do Mundo. ) O Governador ficou ma-

goado pelo erro que tinha feito naquellas di-

lações , e todavia determinou de não perder

aquella honra
,
por lha não vir outrem ar-

rancar das mãos , e mandou logo chamar to-

dos os Capitães , e lhes dííTe : » Qiie em quan-

» to elle não entregava a índia ao Viíb-Rey
,

» todas ascoufas delia edavam á fua conta,

» como quem delia tinha dado a menagem,

» Que bem viam todos o cabedal que eíla-

» va mettido naquella jornada , c que não era

ra»



Dec. VI. Liv. VIII. Cap. XIII. 219

)) razão ficaíTe fem cíFeito algum i
que a vi-

» toria eílava certa, e que a honra delia era

)) de todos; que Jhes pedia, e rogava, que

» a quizeííem ganhar , e fe fizeííem preftes

» pêra o outro dia pela manhã darem em ter-

)) ra
,
porque fegundo aquelles Principes el-

» tavam medrofos , e faltos de tudo , havia

)) de haver pouco que fazer em os tomar ás

)) mãos y que trabalhafiem todos por fazer

» com que os Reynoes quando chegaíTem fi-

)) caíTem invejofos de á fua vifta ganharmos

y> tão grande honra , como na verdade feria

>j a maior de todas as que íe ganharam na

)) índia. »

Todos lhe diíTeram que eílavam preíles

pêra o acompanharem , e que lhes parecia

mui bem fua determinação. Com iíto fedef-

pediram , e foram fazer preftes pêra o ou-

tro dia de madrugada. Eílando todos com
eíle alvoroço

,
quiz Deos ( que nenhuma

coufa faz fem caufa) que aquella noite, e

todo o outro dia foíTe tanta a chuva ,
que

alagava os navios , e não havia poder-fe ac«

cender murrão , nem cevar cfpingarda
,
pe-

lo que deixou o Governador de defembar-

car ; e febre a tarde chegou o recado
,
que

o Vifo-Rey era já chegado a Cochim , que

acabou de defconfiar o Governador daquel-

la empreza. Com eílas novas , os mais dos

Capitães tanto que anoiteceo deixaram o Go-
ver-
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vernador , e fe foram pêra Cochim , fican-

do elle com muito poucos.

Vendo-íe elle aííim atalhado , não que-

rendo que Manoel de Soufa de Sepúlveda
ficaíTe fem fe lhe pagarem as muitas defpe-

zas
5
que naquelia jornada linha feito á fua

cufta , e dinheiro que tinha empreitado a El-

Rey pêra ellas , o mandou chamar, e jun-

tamente ao Secretario , e Thefoureiro , e fa-

zendo diante delle conta do que lhe era de-

vido 5 fe acharam perto de féis mil pardáos ,

que alli lhe mandou logo contar , e fazer

fuás Provisões , e papeis correntes
,
porque

fabia quão pouco coftumavam , os que fuc-

cediam na governança
,
pagar as dividas que

feu anteceflbr tinha feitas , ainda que fejam

em coufas tão importantes , e neceíTarias. E
todavia mandou que fe não deixaíTe a guar-

da da Ilha de Bardela , encarregando-a a Ma-
noel de Soufa de Sepúlveda , até o Vifo-Rey
determinar o que íe havia de fazer , deixan-

do -fe elle alli ficar até lhe vir recado feu.

DE-
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DÉCADA SEXTA.
LIVRO IX.

Da Hiftoria da índia.

CAPITULO I.

De como ElRey D. ^qão o IIL mandoupor
Vifo-Rey da índia D, Ajfonfo de 'Noronha

no anno de 15' 5*0: e do que lhe aconte-

ceu na viagem até chegar a Qochim.

Ela Armada de Manoel de Mendoça
,

que da índia partio em Janeiro de qua-

renta e nove , íoube ElRey da morte
do Vifo-Rey D.João deCaftro, que fentio

muito pela perda de tão bom vaílallo , erc-

cebeo mui bem a feu fiJho D. Álvaro de Caf-
tro

, que naquella Armada veio; mas toda-

via os merecimentos de feu pai , e feus não
luziram por então muito nelle, porque an-

dou muitos tempos aggravado , fem lhe re-

Iponderem, até que depois o deípacháram

com
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com menos do que merecia. Mas em tem-
po de ElRey D. Sebaítiáo veio a ler Vea-
dor da Fazenda do Reyno , e dos principaes

do feu Confelho de Eílado
,
(de quem fe di-

zia que lhe tinha dado Alvará pêra íeu Ca-
mareiro mor

,
por ter partes , e qualidades

pêra iíTo. ) Sabendo ElRey que ficava no go-

verno da índia Garcia de Sá
,
que era mui-

to velb.o-, determinou de prover a índia , e

elegeo pêra ilTo D. Affonfo de Noronha , fi-

lho do íegundo Marquez de Villa-Real Dom
Fernando de Noronha , a quem deo o titu-

lo deViío-Rey, e lhe fez outras honras, e

mercês. Pêra eíla jornada mandou ElRey ne-

gociar finco náos , e pagar dous mil homens.

A fama deita eleição correo loí^o pelo

Reyno , e acudiram á Corre muitos Fidal-

gos pêra o acompanharem neila , a que El-

Rey defpachou 5 e fez muitas mercês; e os

que achámos nomeados são eftes : D. Fernan-

do de Menezes , filho do Vifo-Pvey Dom
Antão de Noronha, feu fobrinho , filho de

feu irmão; D. Garcia, e D. Luiz Tello de

"Menezes irmãos, filhos do Craveiro; Gon-
çalo Pereira Marramaque , D. Filippe de Caf-

tro , Gafpar de Mello de Sampaio , defpa-

chado com a Capitania de Goa; D. Marti-

nho Rolim , D. Francifco Mafcarenhas o Pa-

lha , D. Rodrigo Lobo , filho de D. Pedro

Lobo , que faleceo nefta viagem ^ D. Ma-
noel
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noel Mafcarenhas
, Jeronymo Barreto Ro-

lim , D. Franciíco da Coita , filho de D. Ál-

varo da Coíla ; D. António Pereira , filho de

D. Jí^ão Pereira ; Filippe Carneiro ^ filho de
António Carneiro, irmão de Pêro de Alcá-

çova ; D. Braz de Almeida o torto ; Pêro
da Silva de Menezes , filho de Manoel de
Magalhães , Senhor da Nóbrega ; D. Affon-

fo de Monroy , Franciíco Lopes de Soiifa

,

que tinha a Capitania de Maluco; D.Braz
da Silva, Luiz de Scufa , filho doChancel-
lermór do Reyno

; João daFonfeca, Man-
tieiro da Rainha

,
que levava o cargo de

Veador da Fazenda da índia , Simão Ferrei-

ra ,' que hia por Secretario , e outros muitos
Fidalgos , e Cavalleiros.

Preftes efta Armada íe embarcou o Vifo-
Rey em Abril ; mas foram os tempos tão

contrários, que não pode fahir pêra fora to-

do aquelle mez , e ao primeiro de Maio dan-
do-! he jazigo, fahíram pêra fora quatro náos ;

S. Pedro 5 em que hia o Vifo-Rey ; Flor de
Ja mar , de que era Capitão D. Diogo de
Noronha o Corcoz , irmão de D. Fernão de
Alvarez de Noronha, Capitão geral das ga-
lés de Portugal, e Sumilher que foi deEl-
Rey D. Sebaílião; o galeão Bifcainho , de
que era Capitão Lopo de Soufa ; e a náo
Santa Anna, em que hia D.Jorge de Mene-
zes o Baroche. A outra náo

,
que era o ga-

leão
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leão S.João, de Diogo de Caftro do Rio

^

e hia por feu contrato , de que era Capitão

D. Álvaro de Taíde da Gama , filho do Con-
de Almirante

,
que defcubrio a índia

,
que

Jiia provido da Capitania de Malaca , não
pode fahir aquella maré , e mudando-fe o
outro dia o vento , efperou até dezoito de

Maio , em que fe fez á vela , tempo em que

todos defconfiavam de ella poder paíTar ; por-

que dasnáos que partiram diante , arribaram

(poucos dias depois deelle partir) o galeão

Bifcainho j e a náo Santa Anna. Mas efte Ca-
pitão D. Álvaro de Taíde da Gama com
partir tão tarde teve muito boa viagem

,
por-

que parece que aos defcendentes daquelle va-

lorofo Capitão D. Vaíco da Gama em cer-

to modo reconhecem os mares , e os ventos

alguma vaíTallagem , e lhes tem acatamento

;

nem fabemos que até eíla hora em que iílo
\

cfcrevemos , acontéceíTc nefta carreira da ín-

dia algum naufrágio , ou perigo aos defcen-

dentes defte valorofo Conde
,
paíTando por

ella todos os feus filhos , netos , e bifnetos.

As nãos paííáram quaíi a hum mefmo
tempo o Cabo de Boa Efperança , e Flor de

la mar tomou logo derrota pêra Moçarabi-

-que
,
por ir falta de agua , onde fe deixou

ficar até Março , em que fe partio pêra a

índia , como adiante diremos. O Vifo-Rey ,

e D. Álvaro de Taíde > fem fe verem, to-

ma-
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máram a derrota por fora da Ilha de São
Lourenço , e paííáram muitos riícos , e tra-

balhos , com que Dies morreo alguma gente y

e indo demandar a coíla da índia em Outu-
bro , deram-lhes os Levantes de roílo , de
feição

5
que foi o Vifo-Rey defcahir a Cei-

Jão , e D. Álvaro de Taíde varou por fora

da Ilha , e foi tomar Pegii , onde lè refez

de agua , e mantimentos. O Vifo-Rey tan-

to que vio terra , diííe o feu Piloto que era

da cofta da índia ; mas João Rebello de Li-

ma , Piloto aíFamado que alíi hia por paíFa-

geiro , diíTe que a terra que apparecia era

Columbo , e Ceilão. O Piloto começou a

porfiar que era a cofia da índia ; e eílando

nefta confusão , chegou huma embarcação

,

e diíTe ao Vifo-Rey que a terra que appa-

recia era Columbo. O Piloto vendo aquil-

lo 5 como era havido pelo melhor da car-

reira , hcou tão corrido
, que fe metteo no

íèu camarote , e em três dias m.orreo de nojo.

O Viío-Rey mandou governar pêra Co-
lumbo 5 e furgio fora. Os da terra conhecen-

do a náo fer do Reyno , foram logo a ci-

la alguns navios
, que alli ficaram da com-

panhia de D. Jorge de Caílro ; e fabendo

fer o Vifo-Rey , defpedíram logo recado a

Cota a ElRey , e a Gafpar de Azevedo ,

Alcaide mor
,
que logo acudiram a Colum-

bo ; vindo ElRey muito bem acompanha-
Couto.TomãlLPaL P do.



220 ÁSIA DE Diogo de Couto
do ,

que mandou viíitar o Vifo-Rey com
muito refreíco , e algumas peças. O Vifo-

Rey foube de Gafpar de Azevedo o fucce-

dido havia pouco a D. Jorge de Caílro , (co-

mo diííemos do Cap. VIL do Liv. VÍII.

)

e as guerras que o Madune fazia a fcu ir-

mão ; e fabendo fer ElRey em Columbo ,

defembarcou nos navios , e fe foi a terra pêra

fe ver com elle , indo acompanhado de lo-

dos os Fidalgos , e gente da fua náo ; e rc-

colheo-fe em Santo António , Moíleiro dos

Frades Alenores , onde EiRey fe foi ver

com ç\k
,
paíTando-fe de parte a parte gran-

des cumprimentos.

Alli lhe deo ElRey conta de fuás cou-

fas , e lhe pedio
,
que pois era vaííaljo de

ElRey de Portugal
,
que ordenafTe as cou-

las de modo , com que feguraíTe aquelle Rey-
no de feu irmão, que o tratava n^al , e de-

fejava de o matar. O Vifo-Rey lhe diffe
,

que elle trazia iílb muito encarregado, e que

a primeira coufa em que puzcíTe as mars
,

havia de fer naquelia ; e a voltas diflo lhe

pedio duzentos miil pardáos de cmpreílimo,

de que fe ElRey efcufou , dizerdo-lhe
,
que

eílava muito defpezo por caufa das guerra?
,

e que havia pouco gaíiára mais de fetenra

mil pardaos com D.Jorge de Caftro. O Vi-

fo-Rey -não ficou muito contente ; e defpe-

dindo-fe delle, fe embarcou, e ElRey lhe

deo
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deo pêra mandar á Rainha naquellas náos as

peças leguintes.

Hum colar de ouro grande com pérolas,

e rubins , e três cruzes de pedraria no pé
com huma grande pérola em baixo ; outro

colar com rubins , hum no meio grande; ou-

tro colar de ouro com alguns rubins, olhos

de gato , e no meio hum olho de gato gran-

de com rubins ároda; ires braceletes de ou-

ro, e pedraria; hum annel grande com hum
olho de gato , e rubins á roda ; hum formo-

ío olho de gato folto : o que tudo fe car-

regou fobre o Feitor da Armada , e aquel-

Je anno foi pêra o Reyno. O Vifo-Rey tam-

bém levou feus brincos ; e antes de dar á
vela , fe foi ver comelle hum filho doMa-
dune, Rey de Ceitavaca , e o que paíToa

com o Vifo-Rey não fe fabe. Depois de o
ouvir deo á veia pêra Cochim.

ElRey da Cota vendo como o Vifo-Rey
fe apartara delle defgoftofo , defpedio nas

fuás coílas hum Bragmane Pandito com quin*

ze mil pardáos
,
que lhe mandava de pre-

fente. O Vifo-Rey chegou a Coulão , eal-

li foube do ajuntamento dos Príncipes Ma-
lavares em Bardela

,
pelo que defpedio a-

quella embarcação com as cartas que atrás

diíTemos no derradeiro Capitulo do oitav o
livro. Ao outro dia depois da rempeftade ,

(por cuja caufa Jorge Cabral deixou de dar

P ii na
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na Ilha,) furgio o Vifo-Rey na barra de

Cochim , e foi recebido em terra muito bem.

Jorge Cabral o mandou vifitar por D. Jor-

ge de Caíiro , feu tio meio irmão de fua mái

,

e elle Jlie pagou a viiita por hum Efcudei-

ro feu
,
por quemi lhe mandou dizer

,
que

íe folie pêra Cochim , e deixalTc fobrc a Ilha

Manoel de Soufa de Sepúlveda com os na-

vios de remo. O Governador aíTim o fez , e

deíêmbarcou cm Cochim , e foi vilitar o Vi-

fo-Rey
5
que o recebeo feccamente ; e alli

lhe fez entrega da índia , e íe recolheo pê-

ra fua cafa , mandando logo navios a Goa
cm bufca de fua mulher pêra fe embarcar
pêra o Reyno , correndo fempre muito bem
com o Vifo Rey

; porque como fe nao re-

ceava de coufa alguma , nao quiz quebrar

com elle, foíFrendo-lhealgumias coufas, de
que outros houveram de lançar mão pêra

queixas
, ( porque he mui ordinário em al-

guns Governadores que acabam
,
quebrarem

de induíiria com os que lhe fuccedem
, pê-

ra lhes ficarem fufpeitos nas coufas que del-

les eícreverem.

)

O Çamorim tanto que foube da chega-
da do Vifo-Rey , lhe mandou Embaixado-
res

5
que trataram com elle de pazes

,
que lhe

elle conccdeo; e nao achámos com que fun-

damentos , nem a fubílancia delias. Somen-
te nos diíTeram algumas pefloas , que ficou

o
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o Çamoriíii de deíiíiir do direito , e perfi-

lhação que rinlia feita com o Rey de Barde-

la , e qje daria dous Principes em reféns,

até fe lahirem os que eíbvam naquella Ilha
,

que ficaria a ElRey de Cochim. Com iílo

mandou o Viío-Rey recolher Manoel deSou-
fa de Sepúlveda , e os Principes Malavares

fe foram da Ilha , e o Camorim fe foi pê-

ra Calecut.

D. Álvaro de Taíde da Gama , Capitão

do galeão S. João, que foi tomar Pegú , de-

pois detom.ar agua, e mantimentos , deo á

vela pêra a índia , e foi tomar a ponta de

Calé , onde furgio , fendo entrada de No-
vembro , e alli defembarcou em terra pêra

curar os doentes, porque ellavam alli Por-

tuguezes , e Frades de S. Franciíco com hu-

ma cafínha pequena. Alli fe deteve todo o
iiiez de Novembro , fem lhe dar dos mui-

tos requerimentos que Jhe fez Manoel de

Caftro
,
procurador de Diogo de Caftro , cujo

o galeão era. PaíTado o mez fe tornou a em-
barcar , foi tomar Cochim a treze de De-
zembro , e por não fer já tempo pêra o ga-

leão ir pêra o Reyno , e haver miíler con-

certo , o mandou pêra Goa , e fe recolheo

em Goa a velha, onde invernou , e fe con-

certou.

CA-
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CAPITULO 11.

T)2 algumas coufas , em que o Vifo-Rey Dom
Ajfonfo de Noronha provêo em Cochim : e

àa Armad i que mandou ao líjireito fo-
bre que houve differenças antreD.Jero-
nymo de Cajlello-braitco , e D, Fernando
de Menezes

, filho do Vifi)-Key : e da gran-
de vitoria que os nojjos houveram em Co-

chim de fima de oho mil Nayres Amou-
cos : e de como 'Jorge Cabral fe embarcou

fera o Reyno : e das partes , e qualida^

des de Jua pejfioa,

D As primeiras coufas em que o Vifo-Rey
entendeo , foi em mandar huma Arma-

da de finco furtas ao Eílreito de Meca , pê-

ra vigiar as galés pelas novas que havia dei-

las. E quando faiiio eíle negocio em con-

felho
, que fe foube , pedio D. Jeronymo de

Caftello branco ao Vifo-Rey de mercê a-

quella jornada , e elle lha prometteo , e os

navios íè começaram a fazer preíles. Acer-
tou de chegar nefte tempo a Cochim Luiz
Figueira , de que atrás demos conta no Cap.
XIÍ. do Liv. VIIÍ.

,
que o Vifo-Rey rece-

beo bem
, por fima das defgraças que \\\q.

fuccedêram
, por fer coufa do Infante Dom

Luiz , e que lhe tW^ encommendava muito.

Eíle Fidalgo fabendo dos navios que fe fa-

ziam
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zlatn prcftes pera o Eílreito , como andava

-miiiro deícontiado da jornada paíTada , defe-

jando de lhe fucceder couta cm que emen-
daííe aqueila quebra , metteo todas as valias

que pode com o Vifo-Rey
,
pera que lhe déf-

le aquella jornada 5 apertando D. Fernando
de Menezes , filho do Vifo-Rey , tanto com
o pai

, que lha concedeo ,
(tirando-a a Dom

Jeronymo de Caíleilo-branco , a quem a ti-

nha prornettido de peíToa a peíToa , ainda

que não citava declarado
,
) e não fabemos

com que achaques. D. Jeronymo de Caílel-

lo-branco
,
que era hum Fidalgo muito hon-

rado , e mancebo de grandes efpiritos , e

opinião , liavendo-fe por affrontado , e in-

juriado do Vifo-Rey , fabendo o cabedal que
feu filho D. Fernando de Menezes mettêra

naquelle negocio em favor de Luiz Figuei-

ra 5 o mandou defafíar. E indo elle já pera

o campo , ou fazendo- íe preíles pera iíTo ,

foi fabido o negocio , e acudio o Capitão

da Cidade com todas asjuíliças, e lhes to-

mou as menagens
,

prendendo-os em fuás

cafas , aré que o Vifo-Rey , c Fidalgos pa-

rentes de huns , e de outros metíéram a mão
em meio, e os apafiguáram de maneira , que
ficaram ambos íatisfeitos , c amigos.

Preíles a Armada , defpedio-a o Vifo-

Rey em Janeiro com regimento
,
que tor-

naífe a invernar a Goa com as novas que

achaf-
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achaíTe. Os Capitães dos íinco navios eram

,

Luiz Figueira, D. FiJippe de Caftro , Ino-

frc do Sevoral
, João da Cofta Peleja , e Gaf-

par Nunes , da obrigação de Manoel de Sou-
ía de Sepúlveda. Dada á vela , foram feu ca-

minho , a que Jogo tornaremos. OVifo-Rey
ficou eícrevendo pêra o Reyno , e dando def-

paclio a muitas coufas. Jorge Cabral corria

com a fua não, que era a em que o Vifo-

Rej veio , e dava prefla a feu concerto. E
na entrada de Janeiro chegou fua mulher

,

que tinha mandado bufcar a Goa
,
que vi-

nha muito anojada
,
porque á fua embarca-

ção lhe falecera hum filho m.acho
,
que não

tinha outro , de idade de nove annos , de
beber defattentadamente de huma pouca de
agua de Solimao de hum frafco

,
que as mu-

Jheres coílumam curar pêra o rofto , o que
Jorge Cabral fentio tanto

^ que eíleve pêra

morrer de paixão.

O Vifo-Rey depois de efcrever , e dar

defpacho a muitas coufas , defpedio-fe de

Jorge Cabral
, que ficava correndo com a

carga das náos , e o mefmo fez de ElRey
de Cochim , e Cidade , e fe embarcou de
vinte de Janeiro por diante , e de caminho
foi viíitando as fortalezas de Chalé, e Ca-
nanor, e deixou por Capitão mór na cofta

do Malavar D. António de Noronha , filho

do Vifo-Rey D. Garcia de Noronha , com
vin-



Dec. vi. Liv. IX. Cap. II. 235

vinte navios de remo , com que andou to-

do o refto do verão.

O Viíb-Rey chegou a Goa , onde a Ci-

dade lhe tinha preparado hum grande rece-

bimento
,

por terem labido fer irmão do
Marquez de Villa-Real , a quem ElRey cha-

mava íobrinho. E porque fora Capitão de

Ceita , e era inclinado a gente de cavallo

,

quando entrou pela barra de Goa dentro ,

indo de longo da terra , lhe apparecêram na

praia de nofla Senhora de Guadalupe duzen-

tos de cavallo em ginetes ricamente jaeza-

dos , e os homens vertidos âMouriíca mui-

to cuílofamente. E por aquella praia até á

ponta de Pangim
,
que continua fempre , fo-

ram á vifta do Vifo-Rey efcaramuçando com
tal ordem

,
que folgou muito o Vifo-Rey

de os ver. Pelo rio dentro foi o Vifo-Rey
achando infinidade de embarcações emban-
deiradas, e enramadas, com muitos, e di-

verfos inítrumentos de tangeres , e folias , e

em terra muitas falvas de artilheria , e o
mefmo das nãos , e galeóes que citavam no
porto. Defembarcou no cães , e foi recebi-

do da Cidade com as ceremonias acoíluma-

das , e com grande applaufo , e contenta-

mento do povo , ficando correndo com fuás

obrigações , onde o deixaremos por conti-

nuarmos com as coufas de Cochim.

Jorge Cabral ficou dando preíTa á fua

em-
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-embarcação ; e porque faltava pimenta por

cauía das guerras paíTadas, ficou efperando

que defceíle pelos rios , o que foi tão deva-

gar
,
que o deteve até quatorze dias de Fe-

vereiro , em que eílava pêra fe embarcar pê-

ra ao outro dia dar á vela. Aquelle dia á

noite chegaram novas , que entravam por

Cociíim de íima oito mil Nayres Amoucos ,

e que vinham fizendo grandes eítragos , com
o que a Cidade fe poz em revolta. Jorge

Cabral acudio á rua direita , e com elle o
Capitão 5 e Manoel de Soufa de Sepúlve-

da
, que oVifo-Rey tinha deixado por Ca-

pitão mor dos rios pêra fazer correr a pi-

menta ; c tocando tambores, acudio toda a

gente , com que fe tomaram as bocas das ruas
,

porque os Amoucos não entraíTem na Cida-

de ; e tanto que foi manhã
,
querendo Jor-

ge Cabral palfar em bufca dos Amoucos
,

jião o confentíram os Vereadores , e fobre

iíTo lhe fizeram grandes requerimentos , com
o que fobreeíleve. Defpedio o Capitão Ma-
noel de Soufa de Sepúlveda com mil e qui-

nhentos Portuguezes , e outra gente da ter-

ra pêra irem bufcar os inimigos , ficando Jor-

ge tjCabral com a mais gente em guarda da

Cidade. Os noílbs feitos emdous efquadrões

entraram por Cochim de íima , onde os A-
moucos andavam fazendo deftruiçóes , e crue-

zas muito grandes , e dando nelles , tiveram

hu-
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huma muito grande , e arrifcada briga ,
por

eílarem os inimigos determinados a morre^

rem. A batalha foi a mais afpera , c acce-

za de quantas os noíTos tiveram, e em que

nunca fe viram ; e todavia ainda que foi com
perda de mais de fincoenta dos noílbs , os

inimigos foram rotos , e desbaratados , fican-

do dous mil delíes mortos , e ataíTalhados

no campo , e os mais fe recolheram , feri-

dos muitos de efpingardadas
,
porque a nof-

fa arcabuzaria foi a que fez nelles grande

eílrago.

Havida efta vitoria, fe recolheram os nof-

fos pêra a Cidade , onde foram recebidos

com muitas honras , e feftas. Efta noite fe

embarcou Jorge Cabral ; e teve tão ruim ,

e trabalhofa viagem por partir tarde , que

poz oito mezes no caminho
,
porque chegou

a Lisboa em Outubro. Foi bem recebido de

ElRey, que lhe eftranhou as dilações ,
por-

que deixou de dar em Bardela ; mas defpa-

chou-o com quatrocentos mil reis de juro.

Foi efte Fidalgo filho de João Fernan-

des Cabral , Alcaide mor de Belmonte , e Se-

nhor de dous, ou três lugares á roda. Sua

mãi fe chamava D.Joanna de Caftro ^ ( que

foi a primeira Camareira mor que a Rainha

D. Leonor teve ,
quando logo cafou com

ElRey D. Manoel
,
porque era huma Dona

de tantas partes , e merecimentos ,
que por

ef-
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efta razáo foi eleita pêra aquelle cargo.) Foi

Jorge Cabral caiado com huma filha de himi

Cavalleiro muito honrado , chamado João
Fialho Borges

,
que fe chamava D. Lucré-

cia 5 e em mancebo fe namorou delia por

íèr muito formofa ; e parece que houve an-

tre ambos alguns penhores ,
por onde EíRey

D. João depois o obrigou a cafar com ella,

porque parece que fe arrependia. E quando
foi pêra a índia defpachado com a fortale-

za de Baçaim , a levou comfigo , e em lua

companhia juntamente foi hum irmão íeu

delia, chamado Chriílovao Borges
,
que ca-

iou em Goa , e teve huma filha ^ chamada

D. Maria Borges
,

que depois cafou com
Ayres Falcão. Dantre ambos nafcêram mui-

tos filhos
,
que são vivos. Não teve Jorge

Cabral mais que huma filha, que cafou com
hum fcu primo com irmão , filho de Fernão

de Alvarez Cabral , irmão mais velho de Jor-

ge Cabral , e por morte de ambos herdaram

ambas as cafas. '

Foi Jorge Cabral homem bem feito, de

boa efiatura , muito bom Cavalleiro , de mui-

ta verdade , de bom confelho , liberal , e fo-

bre tudo bom Chrifião. Foi tão amigo dos

bons Cavalleiros , e do ferviço de ElRey ,

que eftranhando-lhe o Vifo-Rey D. AíFonfo

de Noronha ( quando logo chegou a Co-
"chim ) as muitas mercês que fizera aos ho-

mens ,
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mens , lhe refpondco : » Bem parece , Se-

» nhor
,

que não viiles ainda pelejar os da

)) índia ; como os virdes , então me defculpa-

» reis. » Foi tão deíintereíTado
,
que nunca

íc lhe achou que tachar; e tanto, que lan-

çando-fe jiumas trovas cm Goa , em que pra-

guejavam de todos os Officiaes , nelle não

le fallou , nem tocaram , fendo os Governa-

dores da índia os primeiros a que os ho-

mens não perdoam coufa alguma, notando-

Ihes ainda coufas que nunca fizeram. O tem-

po do feu governo foi notado por hum dos

melhores da índia ; e tanto , que andando

António Moniz Barreto , fendo Governador

,

paíTeando na cafa , onde os retratos de todos

os Vifo-Reys, e Governadores
,
que gover-

naram a índia eílam , diíTe pêra alguns Fi-

dalgos que alli fe acharam , apontando pê-

ra o de Jorge Cabral : » Eíle Caldeireiro foi

)j muito bom Governador. » Chamou-lhe aí^

íim
,
porque era de Belmonte, donde são os

Caldeireiros.

CA-
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CAPITULO III.

Do que aconteceo a Luiz Figueira no FJ-
treito do mar Roxo : e de como encontrou

o Turco Cafdr com as Juas galeotas : e

de como de de[confiado invejiio a Capita-

nia : e de como foi morto , e o feu navio

tomado,

PArtido Luiz Figueira de Goa, (como
no Capitulo paliado dilTemos

,
) foi atra-

veíTando aquelle Golfo , até haver vifta de

Monte de Felix de Jonge da cofta de Ará-

bia , e foi demandar o Eílreito por onde en-

trou , e andou por elle tomando falia das

galés ; e chegando ás Ilhas Aparcelladas ,

(que são Jogo da banda de dentro
, ) tomou

huma gelva
,
que lhe deo por novas, que o

Cafár andava por aquella paragem com fin-

co galeotas. Luiz Figueira furgio nellas , e

deixou- fe alli ficar, e por lhe faltar agua a

mandou fazer por Inofre do Soveral
,
que

era grande homem daquelle Eílreito
,
que a

foi tomar da outra banda do Abexim ,
que

era fete léguas donde elle ficava, porque al-

li he o mais eftreiro. E havendo finco , ou
féis dias que alli eftava Luiz Figueira , veio

o Cafár demandallo com as fuás finco ga-

leotas
, ( porque algumas gelvas lhe deram

rebate dos noíTos navios.) E havendo vifta

dei-
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delles , mandou huma galeota que rodeaíTe a

Ilha pela outra banda
,

porque fe lhe não

foílem os noíTos navios por lá , e elle os foi

demandar, aíFaílando-íe das reílingas queal-

]i havia. Luiz Figueira tanto que vio as ga-

leotas 5 chamou a íi os navios
,
que também

eram quatro , e diííe a feus Capitães

:

» Senhores , eíle he o dia , em que pode-

» mos moílrar o esforço , e valor Portuguez ,

)) e ganharmos huma muito grande honra :

» com.mettamos aquelJe inimigo
,
que cu con-

)) fio em Deos que nos ha de dar vitoria

» delle.

»

E pondo-fe logo em armas fem efperar

refpoíla , tomou o remo na mão , e foi de-

mandar asgaleotas; e como hom»em que an-

dava defconfíado , endireitou com a de Ga-
far

,
que vinha diante ; e dando-Jhe huma

furriada de arcabuzaria , e de artiiheria, a

inveftio pela proa , e os que hiam no efpo-

rão do navio íe lançaram dentro , e deíles

ficaram dous foídados dependurados dos re-

mos , e com trabalho fe íiibíram á galeota,

onde ficaram pelejando com muito valor,

(porque a fufta da pancada que deo tornou

a recuar , e ficou hum pouco affaflada. ) Luiz
Figueira mandou apertar o remo , e tornou
a pôr a proa na galeora , e logo fe baldeou
dentro com os feus foídados , achando os

outros que da primeira pancada tinham en-

tra-
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trado, pelejando com todos os Turcos va-

lorofamente. Luiz Figueira como homem
c]ue defejava de fe reílituir da quebra da ou-

tra jornada , com aquelle ímpeto com que
entrou , levou os Turcos até o m.eio da ga-

leota , onde fe ateou huma afperiíílma bata-

lha 5 em que elle pelejou muito bem. Os ou-

tros navios puzeram-fe de fora ás bombar-
dadas , e efpingardadas , defcuidando-fe de
irem ajudar o feu Capitão mor. As outras

três galeotas dos Turcos fe foram chegan-

do pêra os noíTos ás bombardadas , e efpin-

gardadas, de que deram huma em hum pé
a João da Coita Peleja. A efte tempo viram

os nolTos cahir Luiz Figueira de huma ef-

pingardada , de que logo morreo , tendo fei-

to taes coufas ,
que os Turcos fícáram paf-

inados , e o Cafár diíFe aos foldados que al-

li ficaram cativos , (fegundo elles depois que

os refgatáram diíleram,) » que fe Luiz Figuei-

)) ra não morrera da efpingardada , fem dú-

» vida elle ficara rendido. »

Morto Luiz Figueira , nos feus foldados

Louve pouco que fazer
;
porque os que fi-

caram vivos, logo fe renderam , fendo já mor-

tos dez , ou doze, ficando também a íua fuf-

ta em poder dos Turcos. O Cafár também
ficou ferido de huma ruim efpingardada por

hum braço , e perdeo mais de quarenta dos

feus. Os outros navios da companhia de Luiz

Fi-
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Figueira , tanto que viram o íeu Capitão

inór rendido , e morto , fe foram aíFaílando

,

e deram á veia com o Ponente rijo , e fo-

ram fugindo pêra fora do Eftreito. As ga*

leotas dos Turcos os foram feguindo : Gaf-

par Nunes tanto que fahio do Eílreito tor-

nou a voltar pêra a outra banda do Abe-
xim , e foi demandar Maçuá ; e tendo ver-

gonha de ir á índia
,
por ver matar o feu

Capitão mor , deitou a artilheria no mar ,

e com os íèus foldados fe foi por terra pê-

ra o Preíle João , e no Moíleiro de Baroá

acharam o Barnagais
,
que os recebeo bem ,

e os encaminhou pêra o feu Rey : eftes to-

dos morreram por lá.

Inofre do Soveral
,

que eftava fazendo

2guada da outra banda , ouvindo bombarda-
das j levou-fe , e tomou o remo pêra fe ir

pêra o feu Capitão mór , e indo demandan-
do a Ilha 5 deo com a galeota que o Cafár

mandou pela outra banda , como atrás dif-

femos , e foi já tão perto que não pode vol-

tar. E tomando depreíTa as armas , endirei-

tou com a galeota , e poz-lhe a proa , ten-

do de bordo a bordo huma tão afpera , e

acceza batalha
,
que foi efpanto. Os Portu-

guezes fizeram coufas tão notáveis ,
que nos

fahão palavras pcra o encarecer ; baila que

depois de muitas horas abordadas fe aíFaftá-

ram tão deftroçados ambos
,
que fe não ou-

Qqupo, Tom* ÚL P. //. Q, ^^-
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fáram a commetter outra vez , e deram á

véla cada hum pêra fua parte, com n^ais de
ametade da gente morta , e todos os mais

muito mal feridos. Inofre do Soverai foi

voltando pêra fora do Eíireito , efoifcguin-

do feu caminho. As galeotas que vinham
apôs os mais navios os foram entrando ,

principahTiente huma delias
,
que era muito

veleira , e ligeira ; e como o vento era rijo
,

e os Turcos forçaram a véla
,

quiz Deos
que lhe arrebentalTe , e íic^íie anhota , com
o que os noíTos tiveram tempo de fugir , e

os Turcos tornaram cm bufca do feu Capi-

tão. Inofre de Soveral encontrou depois os

mais navios , c todos juntos fe fizeram na

Yolta de Goa. No caminho encontraram hu-

ma náo
5
que hia de Dio pêra Meca com car-

taz 5 e demandando-a , lhe atirarão a amainar
,

o que ella fez por ir comfeguro; centran-

do os noíTos neila , moílrando-lhe o cartaz,

o fumírão , e a roubarão. Com eílas avalias

chegaram a Goa no fím de Abril; e faben-

do o Vifo-Rey o que era paíTado , mandou
prender os Capitães , e pelos não afFrontar

com outro negocio , lhes veio o Procurador

deElRey com Libello
,
que roubarão a náo

que levava cartaz ; ao que vieram com fuás

contraditas , dizendo
,
que levava coufas de-

fezas , e aíTim o provarão , com o que fi-

caram livres , mas deiiicreditados.

CA-
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CAPITULO IV.

T)e como os Turcos tomaram a fortaleza de

Catifa : e de como o Vifo-Rey D. Affon^

fo de Noronha maiídou D, Antão de No^
ronha com huma grojja Armada pêra a
tornar a cobrar : e dos mais Capitães que

defpachou pêra fora : e de como D. Diogo
de Noronha fe perdeo no rio de Mazagao :

e do que lhe aconteceo até "uir a Goa.

Epois que o Turco fe vío fenhor de

í3açorá , defejou logo de o fer de to-

do aquelle Eílreito Perfico , de huma , e de

outra banda , até fe vizinhar com a Ilha de

Ormuz
,
que lhe não íahia do penfamento

,

pelo groíTo trato , e commercio que nella

concorria de todas as partes do Oriente , e

pêra iíTo tinha mandado ao Baxá de Báco-

ra, que trabalhaffe por tomar Catifa ^ e Ba-

rem , e que metteífe dentro grandes guarni-

ções. O Baxá efte verão atrás de lincoenta

,

querendo pôr as mãos a efle negocio , car-

teou-fe com alguns Arábios de dentro de Ca-
tifa , e com promeífas os rendeo , e aíTentá-

ram que foííe com huma Armada , e os cer-

caííe
,
que ellcs lhe entregariam a fortale-

za. Comido ajuntando muitas embarcações,

fe embarcou com muita gente ^ e furgio fo-

bre Catifa
;, a que poz cerco da banda ào

Q^ ii mar*



244 ÁSIA DE Diogo de Couto
mar. Eílava por Capitão nella Moradebeqiie
com trezentos , ou quatrocentos Arábios. Ef-
te , ou que foíTe aviíado , ou que fuípeitaf-

fe que alguns dos íeus eílavam peitados dos

Turcos
,
quiz fegurar fua vida , largando a

fortaleza , e fe recolheo pêra o certao. Dei-

ta feita ficaram os Turcos fenhores delia , e

a reformarão , e guarnecerão de artilheria.

Efías novas chegaram a Ormuz
,
que puze-

ram a todos em grande confusão pela ruim

vifinhança dos Turcos. ElRey o fentio mui-

to pela perda dehuma fortaleza tão impor-

tante 5 e fe vio com o Capitão D. Álvaro

de Noronha , e deipediram logo recado ao

Vifo-Rey pêra que miandaíle acudir a eHas

coufas , porque poderia aquelle negocio vir

a fcr de grande dnmno.
Eítas cartas chegaram ao Vifo-Rey de-

pois de íer em Goa , e juntamente com ci-

las vieram Embaixadores de ElRey de Bá-

cora , que andava no certao fazendo guerra

aos Turcos
,
que lhe tinham tomado o feu

Reyno
, que eftava concertado com os Se-

nhores Gizares
,
que viviam naquellas Ilhas,

<]ue eíiam na garganta do Eufrates, grandes

inimigos dos. Turcos. Por eíles Embaixadc-
les mandava o Rey de Baçorá pedir ao Vi-

io-Rey, que o quizeíTe favorecer com hu-

nia Armada, que não fizeíTe mais que pôr-

ie fobre aquelle porto
p

porque elle ficava

em
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em campo com todos os Reys Arábios feus

vifinhos com trinta mil homens pêra torna-

rem a cobrar aquella Cidade , e lançarem os

Turcos fora ; e que elle fe oíFerecia dar a

EIRey de Portugal a fortaleza de fobre a

barra , e ametade dos rendimentos da Alfan-

dega.

Viílas as cartas pelo Vifo-Rey , e ouvi-

dos os Embaixadores , vendo a importância

do negocio , ajuntou os Fidalgos , e Capi-

tães a confelho , e lhes propoz o cafo , e leo

as cartas , e diíle o que ElRey de Baçorá lhe

pedia 5 e promettia. Difcutida antre todos

a matéria , aíTentáram » que era muito necef-

» fario mandar-fe logo huma Armada , e po-

)) der , pêra tornar a tomar aquella fortale-

«za, aliim por fer de ElRey de Ormuz, co-

» mo pêra tirar os Turcos de tão perto da

» noíTa fortaleza , e pêra entenderem que to-

» das as vezes que metterem pé em alguma

» parte daqucllas , os podiam lançar fora ;

)) e que o mefmo Capitão que foíTe aquella

)) empreza , depois de acabada ,
paíTaíTe a Ba-

)) corá 5 e favoreceíTe aquelIeRey até tornar

)) a cobrar feu Reyno, porque também era

)) negocio de muita importância a fortaleza

,

)) e Alfandega que offerecia
,
pêra o que fe

)) mandaíle logo hum Veador da Fazenda

,

)) pêra dar ordem ás fuás coufas. » AíTenta-

do iíto , nomeou o Vifo-Rey pêra efta jor-

na-
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nada D. Antão de Noronha , feu fobrinho ,

com mil e duzentos homens , fete galeões

,

e doze navios de remo ; e logo mandou dar

muita preíTa a eíla Armada , e pagar gente

,

que então havia muita.

E em quanto fe negociava
,
quiz prover

nas couías de Maluco
,

por lhe chegarem
cartas de Bernaldim de Soufa , e deElRey
de Ternate , cm que lhe davam conta das

coufas daquella fortaleza , e ElRey lhe pe-

dia encarecidamente que a proveíFe de ou-

tro Capitão
,
porque elle não havia de con-

fentir Jordão de Freitas, por fer leu inimi-

go mortal ; e que não cumpria ao ferviço

de ElRey de Portugal haver divisões , e

ódios antreelle, e os Capitães daquella for-

taleza. Vendo o Vifo-Rey as cartas
,
prati-

cando aquelle negocio com os Fidalgos ve-

Jhos, aíTentáram » que ElRey pedia juíliça
,

5>erazão5 e que o íatisíizeílem naquellepar-

>j ticular , e que fe déíTe a Jordão de Freitas

» outra coufa. » Com iílo determinou o Vifo-

Rey de m.andar outro Capitão , eelegeo pê-

ra iíTo D. Garcia de Menezes , filho do Cra-
veiro

, que com elle tinha vindo do Reyno.
Eíla eleição fez

,
porque era hum Fidalgo de

muita arte , e de m.uito avifo , e letrado
,

agraduado em Cânones
,
porque o tinha o

pai mandado aprender letras pêra o fazer

Clérigo j e vindo dos cftudos á Corte , fe na-

mo'
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morou do huma Dama , filha de hum Fidal-

go muito honrado, com que foi achado ; e

receando-fe tanto do pai deíle , como do del-

ia , lè embarcou efcondidamente pêra a ín-

dia na náo do Viib-Rey ,
que folgou de lhe

dar eíla Capitania, pêra que tiraíle delia vin-

te mil cruzados, e íe tornaíle pêra o Rey-
no a cafar com ella

,
que ficava recolhida

em Imm Mofciro. Ordenou-lhe o Vifo-Rey
hurn galeão com muitos provimentos , e mu-
nições , e paíTou Provisões pêra Jordão de

Freitas fe embarcar pêra a índia , e lhe deo

carta de guia pêra qualquer Capitão que eí^

tiveíTe na fortaleza lha entregar.

Preíles a Armada de D. Antão de No-
ronha 5 lançou-a o Vifo-Rey fora o primei-

ro de Abril. Os Capitães que hiam nclla são

os feguintes : elle no galeão S. Lourenço

,

João Fernandes de Vaíconcelíos , Manoel
de Vafconcelíos , Martim AíFonfo de Mel-
lo Hombrinhos , Pedro AfFonfo de Avelar

,

António Lopes de Oliveira , o Licenciado

Jeronymo Rodrigues , que hia por Veador
da Fazenda , todos eííes em galeões , e ca-

ravelas ; os Capitães das fuílas eram , Dom
Jeronymo de Caítello-branco , Diogo Perei-

ra
, João Serrão , António Henriques , Gon-

çalo de Moraes de Soufa , Martim Barbu-

do , António de Betancor
, João Coelho,

Ruy Lopes, Pedralvarez, Gonçalo Pires , e

ou-
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outros. Dada á véla foram feguindo fua jor-

nada, a que logo tornaremos.

Partida eíla Armada o fez também o ga-

leão de Maluco, e juntamente defpachou o
Vifo-R.ey a Gil Fernandes de Carvalho (ir-

mão de Ruy de Soufa de Carvalho
,
que os

Mouros mataram fendo Capitão de Tange-
re ) pêra ir a Queda com hum galeão a fa-

zer aquella viagem
,
que era de muito pro-

veito y e defpachou Gonçalo Vaz de Távo-
ra em huma náo para Bengala. Nifto fegaf-

tou todo o mez de Abril i e na entrada de

Maio lhe vieram cartas de D. Diogo de No-
ronha o Corços , em que lhe pedia embar-

cações pêra fe recolher
,
porque fe perdera

no rio de Mazagão , e eílava em terra cer-

cado de Mouros. Elle Fidalgo foi por Ca-
pitão da náo Flor de la mar da companhia
do Vifo-Rcj, e ficou em Moçambique por

chegar alli tarde
,
(como atrás diffemos no

Cap. I. defte IX. Liv.
,
) e em Março deo

á véla pêra vir invernar á índia , e no ca-

minho achou muitas calmarias
, pelo que

gaftou até o derradeiro dia do mez de Abril

;

c em Maio vindo demandar a cofta da ín-

dia , foi o feu Piloto varar com a náo no
rio de Mazagão , trinta e oito léguas de Goa :

e tirando fora o batel , e efquife , defem-
barcou com toda a gente na boca daquelle

rio j e em hum morro da banda do Sul , que

fi-
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fica fobre a agua , fe fortificou com pipas ,

e madeira , e fe guarneceo da artillieria que

tirou da náo , e defembarcou o cofre do ca-

bedal 3 e muita fazenda outra. E defpedio re-

cado ao Capitão de Chaul , e ao Vifo-Rey
que o foccorreíTem

,
porque acudiam os Mou-

ros de Carapatclo , Ceitapor , Dabul , e de

outras partes com a cubica da preza , e que

ficavam fobre elle mais de íinco mil. A Ci-

dade , e Capitão de Chaul tiveram as car-

tas era três dias
,
porque era mais perto , e

logo defpedíram doze navios cheios de mui-

ta , e boa gente
,
que chegaram a Maza-

gão , com o que os noíTos ficaram defaffo-

gados , e os Mouros fe recolheram. D. Dio-

go de Noronha não fe quiz embarcar até vir

recado do Vifo-Rey
,
que cm lhe dando as

cartas , no mefmo dia defpedio João Peixo-

to por Capitão mor de quatro navios, e por

terra mandou Gafpar Pires de Matos com
quarenta piães , e huma grande fomma de

fervidores , e bois
,
pêra trazerem o fato por

terra , e efcreveo a D. Diogo de Noronha ,

que fe foíFe por mar , e mandaíTe a gente

com Gafpar Pires de Matos.
Chegado efte recado , fe embarcou Dom

Diogo de Noronha com as peíFoas que ef-

colheo nos navios de João Peixoto ; e da

inais gente, que feria perto de quatrocentos

homens , fez hunji muito arrezoado efqua-

drão.
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drão 5 ordenando-lhe feus Capitães , e os man-
dou por terra em companhia de Gafpar Pi-

res de Matos. E D. Diogo de Noronha co-

mo hia por mar
,
poz poucos dias até Goa

,

e depois chegaram os que foram por terra
,

e paíFáram todo aqueile caminho íetn lhes

acontecer defaílre , affronta , nem enfadamen-

to algum
; porque o Vifo-Rey tinha man-

dado cartas do Tanadar de Pondá pêra to-

dos aquelles Tanadares por onde elies ha-

viam de paílar. Com a chegada deíla genta

fe ceri-ou o inverno.

CAPITULO V.

Da liga que ElRey de Viantana convocou

contra a fortaleza de Malaca : e da dif-

fmiulação com que mandou vijitar o Ca-
pitão D. Pedro da Silva da Gama,

Uccedéram tantas coufas juntas em hum
mciíno tempo, que nao foipoílivel con-

tinuar com ellas por não fazer confusão; e

por efta razão guardamos todas as mais que
eram de mais longe pêra eíle lugar, e con-

tinuaremos agora com as de Malaca. Na nof-

fa quarta Década , no Cap. III. do Liv. 11.

temos dado co^nta de como Pêro Mafcare-

nhas lançou fí)ra da Ilha de Bintão aElRéy
SoltãoHalaudim , filho do Soltão Mahame-
de y a quem Aftbnfo de Alboquerque tomou

Ma-
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Malaca, Efte Soltão Halaudim fe paíTou pê-

ra Viantana , donde D. Eftevao da Gama

,

fendo Capitão de Malaca, também o lançou

fora pela ruini viíinhança que fazia: e nas

pazes que lhe fez , o obrigou a fe paíTar pê-

ra Muar , onde eííaria fem fazer forte al-

gum ^ ealli feapofenrou em hum lugar cha-

mado Tangór , onde viveo três , ou quatro

annos. E defcuidando-fe os Capitães de Ma-
laca delle, fepaíTou pêra o rio dejor, que

eftá pegado á ponta de Viantana ,
por fer

hum porto mui accommodado pêra o que

pertcndia
,
(que era trazer a elle o trato de

Malaca , e fazer com íiias Armadas entrar

nelle todas as náos , e juncos que foííem pê-

ra a noíTa fortaleza , de toda a coda de Jaoá

,

Sião , Camboja , Borneo , e outras , o que

fez fem de Malaca lhe irem á mão. ) Com
iíto engroííou tanto

,
que lhe vieram defejos

de tornar a cobrar f:u Reyno , e a Cidade

de Malaca , e lançar delia os Portuguezes

por ter cabedal pêra as defpezas. Com efte

penfunento começou a fazer preftes fuás gen-

tes , e Armadas 5 não fiando de peiToa algu-

ina aquelle negocio por os noílbs fe não a-

perceberem , antes lançou fama
,
que fazia

aquellas preparações pêra contra o Achem.
Pêra iílo fe carteou com ElRey de Perá ,

Pão , Marruás , e outros feus viíinhos
, què

folgaram de entrar naqueila liga , e mandou
con-
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convidar pêra ella a Rainha de Japorá na

coíla dejaoá com quem tinha razão, com-
mettendo-lhe feus partidos , e facilitando-lhe

a jornada
,

pelo defcuido com que os Por-

tuguezes eftavam, e peia falta que de tudo

tinham.

Convocada eíla liga , fizeram todos os

delia fuás juntas , e lançaram fuás Armadas
ao mar , negociando artilheria , munições

,

e mantimentos. Contra efta guerra foi fem-

pre Lacximena
,
que não podia ElRey dei-

xar de lhe dar conta difto
,
porque era feu

Capitão geral , e como era velho , e fezu-

do, e fabia o pouco fruto que daquella jor-

nada fe havia de tirar , citando hum dia com
ElRey fó , lhe diíTe :

)) Nas coufas deíla guerra, ainda que V.

ji A. me não peça confeiho , não hei de dei-

» xar de vos dizer o que entendo , pela obri-

)) gação de bom valTallo. Não fei , Senhor
,

» íe vos vem bem provardes tantas vezes vof-

)) fa fortuna com os Portuguezes
; porque

)) pela experiência que todos temos delles

,

)) bem fe fabe que ninguém pode levar del-

» les a melhor. Vós tendes feito pazes com
)) D. Eílevâo da Gama , Capitão que foi da-

)) quella fortaleza , irmão do que hoje eílá

)) nella , a quem quereis fazer guerra
,
que

)) por duas razões não podeis quebrar. A pri-

)) meira , e principal he
,
pelo grande per-

))JU-
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»jiiro que commettereis contra Mafamede ^

»e pela aiithoridade , e fé Real ,
que os

)> Reys são tão obrigados a guardar. A fe-

)> gunda he
,
porque da parte dos Portugue-

-» zes não Jia occaíião alguma de efcandalo

,

>; antes fempre íe moftráram amigos; e tan-

)) to
,
que foffrêram coufas de que bem pii-

» deram lanhar mão. Da amizade deíles ho-

» mens vos refultão dous proveitos : hum do
» trato 5 ecommercio; e o outro do favor,

)) e ajuda nos trabalhos: por ilTo, Senhor,

)) vede o que fazeis , não queirais por hum
)) pequeno appetite arrifcar tantas vezes a

» honra , e a vida. »

ElRey como eíhiva com paixão , e ódio

,

lhe refpondeo : » Qiie elle tinha coníidera-

» das bem aquellas coufas , e deitadas fuás

)> contas , e que não hia contra fua fé , e

» obrigação em querer ganhar aquella Ci-

» dade
5
que direitamente era fua, e fora de

» fcus avós ; e que elle efperava em Mafá-
)> mede de a ganhar daquelia vez.» Lacxi-

mena fe calou , e mandou fazer preíles a Ar-
mada 5 e na entrada de Junho a poz toda

no mar. ElRey íè embarcou com finco , ou
féis mil homens efcolhidos, e no mar efpe»

rou os Reys da liga
,
que fc foram ajuntar

com elie , formando-fe huma Armada de
mais de duzentos navios , em que entravam

mais de cjuarenta juncos da Rainha de Ja-

po-
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porá , cujo Capitão mor era hum Jáo mui-
to valente homem , chamado Sangue de Pa-

tê
,
que trazia quatro ^ ou finco raii homens

de peleja.

Partidos todos do porto de Jor , foram
- furgir na ponta de Bancallis

,
que he na cof-

ta de Camatra defronte do CaboRechado,
no mais eílreito de todo aquelle mar

,
por-

que de huma parte haverá perto de féis lé-

guas. Surtos alii , mandou EiRey de Vian-

tana chamar Lacximena , e lhe diíTe » que

» foíTe a Malaca a modo de viíitar o Capi-

» tão de fua parte , e que a voltas diíTo no-

)) taííe o modo da fortaleza , e que gente ti-

» nha , e fe havia atoardas deíla Armada »

Lacximena lhe diíTe » que elle fora a Mala-
» ca jurar as pazes com D. Eftevao da Ga-
)) ma , e que não era razão que tornaíTe lá

» com recado de enganos
;
que mandaíTe el-

» le feu filho a iflb , e que fe em Malaca
)) houveíTe alguma fufpeita daquella junta

,

)) podia fer que o Capitão o reprezaíTe , e

» que com iílb lhe ficaria occafiao pêra que-

)) brar as pazes. » Pareceo a ElRey bem a-

quelle confelho , e defpedio logo o filho de

Lacximena, que era moço, em algumas lan-

charas muito bem acompanhado.
Chegados eíles navios ao porto de Ma-

laca , mandou o filho de Lacximena lançar

hum criado feu em terra
;
que foi levado ao

\
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Capitão, e lhe diíTe » que o filho de Lac-

»ximena ficava no porto, que lhe trazia hu-

» ma embaixada de ElRey deViantana, que

» lhe pedia licença pêra defembarcar. » Dom
Pedro da Silva da Gama mandou chamar

os cafados , e pelloas principaes pcra lhes

dar conta daquelle negocio, como fez.

António Fernandes de íiher, que antre

elles era o mais antigo , e rico , tomou a

mao a fallar, e diííe » que aquella vifitaçao

)> não trazia propofito algurn , e que lhe pa-

» recia invenção de EiRey
,
que era falfo ,

)) e máo ; que a Armada que fazia cm Jor

» lhe não cheirava bem
,
que devia de lançar

» mão do filho de Lacximena
,
porque pela

)) ventura fe reftringiíTe ElRey de leu máo
)) propofito , fe o tiveíTe \ e quando todavia

)) foííe com elie avante , era muito bom rel-

» lo na fortaleza pêra com elle fazer todos

)) os bons partidos que quizeííe ;
porque feii

)) pai havia de trabalhar com ElRey pêra ha-

)> ver o filho , )> e alguns outros foram do

niefmo parecer ; mas D.Pedro da Silva lhes

diííe , )) que foííe a embaixada quão fufpei-

)) tofa quizeííe
,
que tiveííe ElRey quão ruins

)) propofitos houvefie , que já que aquelle ho-

)) mem vinha com nome de Embaixador
,
que

)) lhe havia de fazer honras, e gazalhados,

))€ que fe havia de tornar livremente; por-

» que não era elle homem que havia de vio-

)> lar
^
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» lar , e quebrar aquella boa , e antiga liber-

» dade dos Embaixadores. » Com iílo Jhe

mandou licença pêra vir a elle , e o man-
dou receber por todos os honrados da terra.

Defembarcado o filho de Lacximena , foi le-

vado ao Capitão
5

que o efperou em fala

paramentada , e com grande mageílade.

O Embaixador depois dos primeiros cum-
primentos , e palavras de vifitaçao, deo ao
Capitão huma carta de EIRey de poucas pa-

lavras , em que lhe dizia )) que elle hia com
» huma boa Armada contra o Achem [qu ini-

)> migo , e que não quiz paíTar íèm mandar
)) faber de fua faude

; que lhe pedia muito

)) lhe mandaííe Luiz de Almeida , e outro

)) Capitão de outro navio ( a que não achá-

)) mos o nome ) pêra o acompanharem naquel-

» Ia jornada.» A voltas diílo lhe deo muito em
fegredo outra carta de feu pai Lacximena

,

em que IhQ dizia

:

» Qiie EIRey feu Senhor ficava em Ba-

» callis com huma groíla Armada , e muitos

» Reys vilinhos em feu favor ; que a fama
» que lançava de ir contra o Achem era

» falfa
,
porque elle vinha fobre aquella for-

» taleza muito contra feu parecer, e vonta-

» de ; que os Capitães que lhe mandava pe-

)) dir os não délTe
,
porque a fua tenção era

» rirar-lhe navios , e gente daquella fortale-

)) za pêra o enfraquecer
j
que lhe manda-

» va
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» va feu filho
y
que fizeíTe delle o que qui-

)) zeffe. »

D. Pedro da Silva da Gama vendo a car-

ta de Lacximena
,
guaidou-a muito em fegre-

do , e reípondeo ao Embaixador com pala-

vras geraes , e efcreveo a ElRey outra car-

ta breve de dilTimulaçoes , e cumprimentos
fem lhe fallar a propoíito nas mais coufas

;

e ao filho de Lacximena deo muitas peças

,

e brincos pêra elle , e pcra feu pai , a quem
efcreveo huma carta muito honrofa , e de
muitas obrigações , e com iílo o defpedio.

CAPITULO VL

De como os Reys da liga ãefemharcáram em
Malaca y e ganharam aspovoações defó-

ra , e queimaram as nãos que eftavam
no porto : e do que fez o Capitão Dom
"Pedro da Silva da Gama,

CHegado o filho de Lacximena a ElRey

,

lhe deo conta do que paíTára com o
Capitão de Malaca , e que não fentíra alte-

ração alguma na terra , nem fu (peitas de guer-

ra , e que poderia haver na fortaleza quatro-

centos homens Portuguezes , e que no por-

to eílavam duas náos grandes. Com eíla in-

formação aflentáram os inimigos de irem a-

manhecer fobre Malaca , e lançarem logo
gente em terra pêra ganharem o recheio das

Couto. Tom. lÍL PjL R po-
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povoações cie fora ; e aííim fe fizeram á vé-^

Ia , e no quarto d'al7a chegaram á viíta de

Malaca, e o Rey de Viantana
,
que levava

a Armada ligeira , foi demandar as náos que

eftavam na Ilha
,
(huma delias era de Luiz

Mendes de Vafconcellos
,
parente de Dom

Pedro da Silva, e a outra de hum António
Fernandes j morador em S. Thomé

,
) em que

lançou tanto fogo, que as abrazou ; e remet-

tendo com a terra da banda de Ilher , e o
Sangue de Patê, Capitão da Rainha deja-

porá dos de Malaca defta banda
,
que he a

do Norte
,
que he a povoação dos naturaes

,

de que he Governador o Tumugao , eoBan-
dará de todos os Chelis

,
que são mercado-

res de toda aquella cofta de Choromandel,
Aqui neíla parte defembarcou o Sangue

de Patê , e commetteo logo as tranqueiras,

porque a povoação he toda cerrada. Os na-

turaes fentíram os inimigos ; e tomando as

armas , fe puzeram em defensão
,
pelejando

muito valoroílímente
,
governando-os o Tu-

mugao 5 e o Bandará , com muito animo,

e esforço. EiRey de Vianrana
,
que defem-

barcou na parte de Ilher
, que he a do Sul

,

foi commetter a povoação
,
que era de pes-

cadores , e também achou muito grande re-

íiftencia. Em ambas as povoações fe pele-

java com muito valor , ( foi iílo dia do Apos-

tolo S. Barnabé , que calie aos onze dias de
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Junho.) O Capitão D. Pedro da Silva da

Gama , tanto que fcntio o reboliço , e fou-

be da gente que liia fugindo pêra a forta-

leza
, que os inimigos andavam em terra ,

acudio com toda a gente á porta da forta-

leza , e como foi manhã defpedio Luiz Men-
des de Vafconcellos com cem foldados a fa-

vorecer os Chelis , e moradores da povoa-
ção anriga de Malaca, porque alli eilavam

todos os mantimentos, e fazendas da terra»

Luiz Mendes chegou á povoação , onde a

briga andava mui acceza , e a começou a

defender, e a pelejar muito bem ; mas co-

mo os Jaós eram muitos, e muito determi-

nados, a entraram por algumas partes, com
morte , e damno dos naturaes. Os noílos ven-

do a couía perdida , ajuntaram afio Tu-
mugão , e o Bandará com íua gente , e fa-

zendo- fe em hum corpo fe foram recolhen-

do pêra a fortaleza , dando guarda ás mu-
lheres , e meninos

,
que fe vinham recolhen-

do, carregadas de fuás jóias, e coufas ma-
nuaes que puderam falvar. Foram os noíTos

tendo o encontro aos inimigos , em quem
com a arcabuzaria fizeram aíTás de damno.
Durou iílo até mais de meio dia , ficando os

inimigos fenhores da povoação com todo o
feu recheio , e muitos mantimentos que fe

não puderam recolher, por não haver tem-

po pêra iíTo ; o que foi muito grande per«

R ii da,
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da 5 e houvera de por aqiiella fortaleza em
grande riíco pela falta que deiles houve ,

como adiante fe verá.

Aqui nos cabe lembrar o defcuido com
que nelle negocio fe vive nas fortalezas da
Índia , onde os Capitães dormem feu fono

deícançado , como fe eliiveram em Alentejo ,

não lhes lembrando que vivem antre inimi-

gos
,
que defejão de beber o [ãngue Portu-

guez ; e todas as vezes que virem qualquer

occaíião pêra o moílrarem , a não hão de per-

der. Diíto tem a culpa hum mal entendido

zelo , que fe quer moílrar no ferviço do
Rey, com lhe atalharem defpezas pêra ac-

crefccntarem na fazenda
,
pondo fó os olhos

em refpeitos particulares , e não nos damnos
que diíío fe podem feguir

,
que são tão gran-

des
5
que á falta de provimentos fe perde-

ram já duas tão importantes fortalezas , co-

mo foram as de Chalé , e Ternate , de que

em feu lugar daremos razão. E fe havemos
de fallar verdade , como temos por obriga-

ção ,
pelo juramento de noíío cargo , e pe-

la experiência que da índia temos de qua-

renta annos , affirmamos , e dizemos , que

depois que na índia entrou efta linguagem

de accrefcentar na fazenda do Rey , fe foi

tudo diminuindo
;
porque não ha coufa que

mais accrefcente nefia fazenda
,
que recolhe-

rem-fe nos armazéns década fortaleza dous

mil
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mil candís de arroz
,
pêra eftarem em depo-

íito
5
pêra o teinpo da neceílidade , e depois

no novo vendellos , e com o dinheiro com-
prar outros tantos , e íempre EIRey fica ga-

nhando. E fediííerem que as deíbrdens dos

Capitães são grandes , e que metteráo a mão
em tudo o que quizerem neíle negocio

,
pê-

ra iíTo tem o Rey juftiças pêra caftigar rigo-

rofamente quem tocar nos mantimentos do
depoíito , porque eftes he neceílario íejam

tão invioláveis , que fe não toque nelles le-

não no tempo da guerra , ou neceílidade ur-

gente.

E tornando á noíTa ordem. Os inimigos

ficaram fenhores das povoações de fora , o
Rey deViantana dadellher, onde logo co-

meçou a fazer huma forte tranqueira , e os

Jáos daquella parte de Malaca , onde tam-

bém fe fortificaram 5 eaíTentáram fua artilhe-

ria pêra baterem a nolTa fortaleza. D. Pedro

da Silva não faltou em coufa alguma , an-

tes como Capitão esforçado, e prudente co-

meçou a dar ordem áscoufas neceífarias pê-

ra a defensão daquella fortaleza
,
provendo

os baluartes, e guaritas de Capitães, e fol-

dados. E porque da parre do mar eílava a-

berto , mandou correr com huma eftacada

da ponte pêra baixo , e alguns juncos que
cftavam no porto

,
que os inimigos não quei-

maram
j
por eftarem defronte da fortaleza,

mau'
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mandou recolher pêra dentro do rio

,
pêra

o que alevantáram a ponte
,
que era de ta-

boado levadiífa , e todos mandou pôr naquel-

lâ íãCQ da fortaleza , e povoação que corre

pelo rio aíliina, bem chegados á terra pêra

ficarem defendendo aquella parte, e poz nel-

les alguma gente pêra iíTo. E a cerca da Ci-

dade
,
que era muito grande, mandou reno-

var por algumas partes , e reformar as gua-

ritas
,
que proveo defoldados. He eíla cer-

ca de taipa á antiga , e pela banda de den-

tro tem huma tranqueira de madeira entulha-

da até á taipa , de feição que deixava hum
andaimo de quarro paíTos pêra ferviço da
gente , e á roda delia tem muitas guaritas

,

a fora os baluartes ; o que tudo o Capitão

proveo , e repairou muito bem. E vendo
que os inimigos plantavao fuás eftancias ,

como homens que determinavam de eílar de-

vagar , defpedio huma embarcação ligeira,

em que mandou hum homiem de recado com
huma carta geral pêra ir por toda aquella

coda de Queda , Tanaçarim , Pegii até Ben-
gala , a dar recado a todos os Portuguezes

que alli eílivcíTem com navios, pêra que o
foccorreííem com gente , e mantimentos ; e

juntamente defpedio outra embarcação , em
que mandou hum Amo de hum Cheli , ho-

mem honrado
,
pêra ir a Patane a dar avi-

fo aos navios que haviam de vir de Sião
,

Cam-
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Camboja , e de todas aqueílas partes pêra

Malaca
,
pêra que não foílem caliir nas mãos

dos inimigos. Das jornadas deíks dous adi-

ante trataremos.

CAPITULO VIL

De como os irmuigos começaram a bater a

fortaleza : e de como checou a ella Dom
Garcia de Menezes : e de huma Jahida
quefez aos inimigos , em que o mataram,

^ \^ Anto que os inimigos íe fortificaram ,

JL logo começaram a ba'er a noíía forta-

leza , de huma , e da outra parte com gran-

de terror, e delia também os ferviam arre-

zoadamente , trazendo D. Pedro da Silva

grande vigilância em tudo, vendo , notan-

do , e provendo as coafas que eram neceí-

farias , nao quietando de dia , nem dormin-

do de noire
,

porque os inimigos ilie nao

davam vagar pêra coufa alguma deílas i por-

que começaram a dar aífaítos mui apreíTa-

dos, e amiudados 5 de que as mais das ve-

zes fahiam bem efcalavrados. Poucos dias

depois de fua chegada appareceo a carave-

la , em que vinha D. Garcia de Menezes,
íiího do Craveiro, que deixámos partido de

Goa pêra Malaca , no Cap. IV. do Liv. IX.

Em a vendo os inimigos , defpcdio EiPvey de

Viantana Lacximena com quarenta, ou fin-

co-
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coenta lancharas

,
pêra a irem comnicttcr ,

como fizeram.

D. Garcia de Menezes tanto que vio a-

quella Armada ,
que fe conheceo fer de ini-

migos , mandou embandeirar a caravela ro-

da 5 e negociar a artilheria , e pofto em ar-

mas com todos os feus allim á vela foi ca-

minhando até chegar á Armada do inimigo.

Lacximena rodeou a caravela , e começou a

esbombardear íoberbamente , cliegando-fe a

elja quanto pode, por ver fe a podia invef-

tir ; mas a caravela que levava muita , e mui-

to boa artilheria , a começou a defparar pê-

ra todas as partes , empregando fuás cargas

muito á fua vontade ; porque como hia á

véla com vento frefco
,
governava pêra on-

de queria, Lacximena trabalhou tudo o que

pode por abordar a caravela , mas nunca po-

de ; porque como hia á véla , receava de pôr

a proa nella
,
por fe não efpedaçar , e foi

de fora esbombardeando-a , e mettendo-lhe

muitos pelouros dentro com que lhe ferio

muita gente. D. Garcia de Menezes moílrou

neíta briga bem ,
que as letras não desbota-

vão a lança
,
porque acudio com tanto ani-

mo 5 e prudência , como fe todos os annos

que gâílou nos eíludos , os defpendêra na

milicia , fazendo melhor o officio de Capi-

tão
,
que de Letrado. E quiz fua boa for-

tuna que acertaíTe da fua caravela com hum
ca-
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camelo na lanchara de Lacximena , que a

fez em pedaços , e a elle , a hum filho íeu

,

que eftavam ambos , e outros dizem que tam-

bém a hum genro; pagando eíle malditoMou-

ro por mão de Portuguezes nefte tempo o

que devia no tempo de hum filho do Con-

de Ahnirante á morte do valorofo Capitão

D. Paulo da Gama , e de outros Fidalgos ,

e Cavalleiros
, ( como temos dito no Cap,

XI. do Liv. VIII. da quarta Década.)

Tanto que os Malaios viram morto feu

Capitão mór, logo fe foram recolhendo pê-

ra Malaca , e a caravela apôs elíes fempre

ás bombardadas , até deitar ferro defronte

de Malaca. D. Pedro da Silva efteve vendo

a briga de íima da fortaleza , não fabenno

que caravela aquclla podia fer ; mas toda-

via notou que vinha nella Capirao de brio

,

pela confiança com que fe embandeirou , e

pelo procedimento que lhe via. E deitando

hum balão muito efquipado , mandou faber

que caravela era
,
quando já vio ir os ini-

migos em desbarato, O balão chegou a bor-

do , e fabendo da caravela , e quem vinha

nella , tornou a voltar com recado ao Capi-

tão
,
que ficou muito alvoroçado com aquel-

las novas.

D.Garcia de Menezes tanto quefurgioj

deixando Gemez Barreto ( que vinha com
elle por Capitão do mar de Malaca) na ca-

ra-
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ravela , deíembarcou com poucos

,
que o

acompanharam , e achou D. Pedro da Silva

da Gama
,
que o aguardava na praia , onde

o recebeo com muitas honras, e Ihedeoga-
zalhado em terra , no lugar em que elle quiz

,

que foi na parte do jogo da bola ; porque
ailiera a eHancia do Capitão, onde dormia,
e dava meza a muitos, homens pobres. E
porque era a monção em que cada dia Ce ef-

peravam navios da índia , ordenou o Capi-

tão com D. Garcia de Menezes
,
que ficaf-

le Gemez Barreto na caravela com quaren-

ta homens
,

pêra ir favorecer as náos que
vieílem demandar aquelle porto

,
porque eí^

tava certo fahirem os inimigos a commetrel-
]as. E mandando-lhe metter mais duas efpe-

ras de metal , a proveo também de muni-

ções em abaftança. Gemez Barreto fe deixou

íicar na caravela com grande vigia , e com
a amarra fempre guarnecida ao cabreílante.

Dahi a poucos dias houveram vifta de hu-

ma náo
,
que era de hum Francifco Men-

des , e vinha de Cochim carregada de fa-

zendas. EIRey de Viantana mandou logo as

fuás lancharas pêra que a foíTem commetter.

Gemez Barreto em vendo a náo , levou a

amarra , e foltou as vélas rodas , e metteo-

fe no meio da Armada dos inimigos , e a

foi fervindo de bombardadas por todas as

partes. O Capitão daiiáo vendo aquella Ar-

ma-
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mada que vinha atirando tantas bombarda-

das , logo conheceo que era de inimigos , e

nâo a oufando efperar , volrou em outro bor-

do. Gemez Barreto tanto que a vio voltar,

amainou , e içou a véla da gávea três , ou
quatro vezes , fazendo-llie final com iíTo pê-

ra que eíperaíFe ; mas dÍQ como liia avia-

do , e com grande medo , não entendeo o
íinal , antes lhe pareceo que aquella carave-

la era também dos inimigos
, que a teriam

tomada, porque todos vinham envoltos, e

a caravela no meio. Franciíco Mendes não

curando de coufa alguma , foi íeu caminho
até que lhe anoiteceo , e a Armada le reco-

Iheo , è Gemez Barreto fe tornou a pôr no
feu poílo.

Efle Francifco Mendes fe foi pela cofta

affima com vento profpero , epníTou por Pe-

gii , e foi tomar o porto grande , e em hu-

ma daquellas Ilhas fe perdeo , falvando-fe

a gente toda. Os inimigos foram continuan-

do o cerco de ambas as partes , dando mui-

tos , e apreíTados combates 5 e aíTaltos , cotn

que os noíTos andavam mui quebrantados
;

inas de todos foram rebatidos , e efcalavra*

dos pelo esforço do Capitão , e de todos

os mais , que nefte cerco fizeram maravi-

lhas. Os Jáos trouxeram huma peça de ar-

tilheria das fuás eílancias , e a puzeram de-

fronte da ponte , e por lima delia vareja*

vam
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vam a Cidade dentro , e faziam nella mui-
to da nino.

D. Garcia de Menezes
,
que era Fidal-

go orgnlhofo , e defejava de íe aíTinaiar
,
pe-

dio licença a D. Pedro da Silva pêra ir to-

mar aquella peça
, que lhe elle deo ; e fa-

zcndo-fe preftes com cem homens , e com
eJle Pêro Vaz Guedes

,
(de quem no primei-

ro cerco de Dio de António da Silveira te-

mos dado razão , no Cap. X. do Liv. IIÍ.

da quinta Década,) e outros Fidalgos , e

Cavaileiros que fe lhe oíFerecéram pêra iíTo,

E fendo o quarto d'alva quaíi rendido , fa-

híram os noíTbs pela ponte , e deram na ef-

tancia que osjáos alli tinham em guarda da
peça , tão de fupiío

,
que os não fentíram , fe-

não quando já os cortavam , efoi de feição
,

que os mais dos que a guardavam ficaram

alii efpedaçados , e dando cabos á peça de

artilheria , a foram trazendo com grande al-

voroço.

O Sangue de Patê , Capitão dos Jáos , te-

ve logo rebate daquelle negocio pelos que

efcapáram fugindo ; e fahindo das eftancias

com dous mil homens , deo nos noíTos que

tinham já a peça de artilheria no lugar em
que hoje eílá a Alfandega , e com aquella fú-

ria começaram os foldados de D. Garcia a

fe defmandar, e recolher pêra aponte. Mas
D. Garcia de Menezes

,
que era Fidalgo de

gran-
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grande animo, poílo junto da bombarda, e

com dle Pêro Vaz Guedes , e alguns pou-

cos que os quizeram acompanhar , fizeram

roílo aos inimigos , e travaram com clles hu-

ma muito aípera batalha , fem fe quererem

recolher com verem a multidão dos inimi-

gos
;
porque antes quizeram morrer

,
que lar-

gar a bombarda que tinham tomado. Mas
como o número era tao deíjguai , apertaram

tanto com os noíTos
,
que os fizeram reco-

lher ; mas não a D. Garcia de Menezes , nem
a Pêro Vaz Guedes

,
que fobre a bombarda

morreram , fem fe querem mudar deila hum
paíTo : acabando aqui eíles dous esforçados

Cavalleiros , com deixarem primeiro antre

os inimigos muito grandes fmaes de feu es-

forço. Foi aqui também m.orto António Fer-

reira 5 muito bom Cavalleiro
,
que foi Ca-

mareiro do Conde da Caílanheira.

Desbaratados os nofíbs , e entrando pe-

la ponte , foi tão grande o medo , e a deí^

ordem
, que cahíram ao mar muitos , e fe

afFogáram alguns. Cuílou eíla fahida trinta

homens , antre os que morreram na batalha
,

e os affogados. D. Pedro da Silva vendo o
desbarato , fahio com cem homens até á pon-
te , e recolheo os que vinham fugindo ; e fa-

bendo da morte daquelles dous Fidalgos , em
eftremo o fentio , aífim por fuás peííoas , co-

mo pela mingua^ e falta que lhe haviam de
fa-
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fazer, porque eílava em tempo, que havia
miíler liomens , e mais taes como aquelíes.

E recolhendo-fe com eíla mágoa , foi pro-
feguindo na defensão da fortaleza com m.ui-

to cuidado. E porque os aíTaitos foram mui-
to contínuos , e miúdos , e que a hiftoria

não fofFre particularizar, paíTaremos por el-

Jes , e não daremos razão , fenão das cou-
fas principaes

,
porque temos muitas que nos

chamam , e tocao por nós.

CAPITULO VÍII.

Do que acouteceo ao homem que levou o re-

cado do cerco de Malaca : e de como Gil
Fernandes de Larvalho

,
que eftava em

Queda fefez prejies pêra a ir Joccorrer

:

e como efie recado chegou ao porto graU'
de 5 e dos foceorros que je ajtintaram : e

das coujas que fuccedêram em Malaca
ncjle cerco.

PArtido o homem que D. Pedro da Silva

da Gama mandou com as novas do cer-

co , foi correndo a cofta ; e chegando ao rio

de Qiiedá
, ( que he feíTenta Jcguas de Ma-

laca
, ) achou alli Gil Fernandes de Carva-

lho com o feu galeão carregado de pimen-

ta. E moílrando-Ihe a carta geral de Dom
Pedro da Silva , e dando-lhe informação ào
trabalho em que Malaca eftava

,
paíTou avan-

te.



Dec. VI. Liv. IX. Ca?. VIIL 271

te, e em Tua companhia hum Pêro lavares ,

Capitão de hum navio íeu que alii eílava :

eíle pêra entrar em Pegii a dar recado a Jor-

ge de Mello o Punho, e o outro pêra paf-

iar ao porto grande , onde eftava Gonçalo

Vaz de Távora , a quem Gil Fernandes de

Carvalho efcreveo
,
que íe viefie ajuntar com

clie
,
pêra todos juntos ccmmetterera a Ar-

mada dos inimigos , e a desbaratarem. Pê-

ro Tavares chegou a Pegú , e achou Jorge
de Mello prezo; porque vindo aquellcRey

do negocio de Sião, (como adiante diremos

na fetimia Década
,
) acliou alevantado hum

Capitão íeu, chamado Xemido , e lhe tinha

tomado a Cidade de Pegú ; e indo ElRey
contra cUq ^ o houve ás mãos, e o matou;
e porque acliou culpado Jorge de Mello em
favorecer o alevantado, e lhe dar munições ,

o prendeo , e correra muito rifco , íe íè alli

não achara Diogo Soares de Mello
,
que de-

pois o pedio a ElRey que lho deo.

Pêro Tavares não achando alli alguém

a quem dar recado
,

paíTou avante , e che-

gou ao porto de Arracao
,
pêra dar as car*

tas a Gonçalo Vaz de Távora , que achou

morto
,
porque havia poucos dias que dera

huma batalha aos Mogos , em que foi mor-
to com outros Portuguczes ; mas achou em
íeu lugar hum João Henriques , da obrigâ*-

ção do Vifo-Rey D. AíFonío de Noronha^
e



272 ÁSIA DE Diogo de Couto
e dando-lhe as cartas; e vendo elle a necef-

íidade em que Malaca eílava , fe embarcou
logo no galeão em que tinha ido Gonçalo
Vaz de Távora ; e carregando huma náo de
mercadores que eílava no porto, de arroz,

e outros mantimentos
,
partio pêra Malaca

,

indo com elles Pêro Tavares na íua fuíla ;

e deixallos-hemos em fua viagem até íeu

tempo.

Gil Fernandes de Carvalho tanto que te-

ve recado , deixando a fua náo aue eílava á

carga com alguns Portuguezes pêra fua guar-

da , fe embarcou em huma formofa galeo-

ta com quarenta Portuguezes , e tomou o
caminho de Malaca , em que os deixaremos

,

por continuarmos com o que neíle tempo
fuccedeo naquella fortaleza.

Os inimigos foram continuando as ba-

terias 5 e aíTaltos apreíTadamente , e puzeram
os nolTos em eítado

,
que muitas vezes fe vi-

ram defconfiados
,

porque lhes começou a

faltar o mantimento , e já comiam coufas

nojentas , e aborreciveis , com o que come-
çaram, a morrer muitos dos mefquinhos , e

os efcravos a fe paífarem pêra os inimigos.

E fendo já no mez de Julho, apparecêram

duas náos
,
que vinham de Cochim carrega-

das de fazendas , huma de Álvaro da Ga-
ma

,
que eílava por Capitão em Cochim

,

em que vinha Luiz Martins , e a outra de

hum
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Iium Antáo Martins o furdo
,
que era caia-

do com a mâi de Dona Maria da Cunha

,

fílha do Governador Nuno da Cunha. Os
inimigos tanto que as viram lhes fahíram

com lua Armada ; mas Gemez Barreto
,
que

fempre eílava alerta, deo á vela apôs elía ,

e no meio de todas as embarcações hia es-

bombardeando a huma , c a outra parte , deC-

apparelhando algumas , e matando-lhe dentro

muita gente : defta maneira chegou ás náos ,

e voltou com ellas , vindo-lhes os inimigos

por poppa atirando-lhes muitas bombarda-
das , e recebendo elles outras que lhes fa-

ziam maior damno; aífim foram até furgi-

rem defronte da fortaleza. Os noíTos ficaram

muito alvoroçados com efte foccorro
,
por-

que alguns mantimentos lhes levaram as náos
com que fe remediaram. D. Pedro da Silva

vendo que a falta delles hia por diante , e

que não tinha cfperanças dê lhe virem de

Jaoá , deo buíca nas cafas , e recolheo tii-

do o que achou , e o metteo em armazéns ,

e dalli fe repartia com muita ordem pelos

Portuguezes ; e todavia pela falta que cada
vez era maior , fe lhes eílreitava a ração

,

e crefciam os trabalhos
; porque os ini-

migos amiudavão os aflaltos , com o que
traziam os noíTos tão inquietos

,
que não

dormiam , nem repoufavão , e por fima
difto andavam todos tão fracos de fome'

,

Corno, Tom. Ill, P, iL S que
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que já não havia nelles mais que os âni-

mos.
Poucos dias depois de chegarem eílas náos,

apparecêram outras duas que vinham da ban-

da do Eílreito de Sincapura ; huma delias

era a náo de Bernaldim de Sou ia
, que vi-

nha de Maluco , de que era Ca p iraq Ma-
noel de Figueiredo ; e a outra era hum ga-

leão que vinha de Timor carregado de Sân-
dalo 5 de que era fenhorio , e Capitão Braz
Roballo 5 Cavalleiro honrado , e calado com
huma Guiomar de Aguiar , mai de Dom
Vafco da Gama , filho de D. Eílevao da Ga-
ma. Eílas náos tanto que apparêceram , lo-

go os Malaios fe embarcaram na lua Arma-
da , e as foram commetter , e Gcmez Bar-

reto também em as vendo as foi buícar, e

recolher , e indo fempre pelejando com a

Armada inimiga , e tornando-íe a recolher

com as náos também pelejando , e foram fur-

gir no porto , onde já apparecia huma ar-

rezoada frota nolla. Na náo de Bernaldim

de Soufa vinha Chriílovao de Sá
,
que D. Pe-

dro da Silva recebeo bem, porfer hum Fi-

dalgo muito bom homem , e bom Cavalleiro.

Neíle tempo eilavam as couías em eíta-

do ,' que íe pa flavam muitos eícravos dos

Portuguezes pêra a banda dosjnos, porque

como hiam pefcar quafi todos ao mar , na

ifontaria da fortaleza , e na banda de fora

iia



Dec. VL Liv. IX. Cap. VIIL 275'

na boca do rio era a agua tão pouca
,
que

quaíi dava pela cinta a huma pelíoa : os et
cravos que queriam fugir, não faziam mais

que iançar-fe á agua , e paíTarern-fe á outra

banda 5 ondeosjáos os recolhiam. Difto an*

dava o Capitão muito enfadado , e de não
ter alguma efpia que lhe dilTelTe a verdade

do que os inimigos determinavam.

Como iílo fe praticava na fortaleza , e

o Capitão tinha cncommendado a todos os

Portuguezes
5
que trabalhaflbm por tomar al-

guma efpia 5 foi-fe hum efcravo (Cafre de
nação) a feu Senhor , e lhe pedio huma eC-

pada curta
,
porque lê queria arrifcar a to-

mar hum Jáo. O Senhor duvidofo fe feria

aquillo querer-lhe clle fugir , como cada dia

faziam os outros , eíleve pêra lha não dar

;

mas cuidando depois que fe elle tinha von-
tade de fugir

,
que tanto o faria com efpa*

da , como fem ella , quiz fazer do ladrão

fiel
,
(como lá dizem

, ) e bufcando huma eí-

pada curta lha deo. O (^afre fe foi á bor-

da do mar com a efpada nua na mão , e fe

metteo pela agua com ella cfcondida debai-

xo , e começou a paiTar manfo , e devagar
pêra a outra banda , e antes de chegar a ci-

la acudiram os Jáos , como coílumavam , e
metceo-fe hum pela agua pêra dar a mão ao

Cafre ; o Cafre pcgando-lhe também com â

efqucrda pelo braço que lhe dava , alevan-

S ii íou
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tou a direita que levava por baixo da agua ,

e deo tão façanhofo golpe com a elpada

por hum hombro ao Jáo ,
que quafi o eí-

calou , c puxando porelle, o foi Jevando a

raílo pela agua. O Senhor do Cafre ,
que

eílava deíloutra banda com alguns amigos ,

em vendo aquelle negocio, começaram a jo-

gar com fua efpingardaria
,
porque acudiam

já muitos Jáos ao outro. O Cafre chegou a

terra com o Jáo ferrado, e o levou ao Ca-

pitão que eftava na Armada
,
que o eílimou

muito , e abraçando o Cafre , o forrou lo-

go. E tomando o Jáo a liuma parte, lhe man-

dou fazer perguntas , e a tudo lhe refpon-

deo verdade , dizendo : » Qiie eftavam to-

» dos os da liga preíles pêra darem hum
)) grande aílalto á fortaleza , com o que ef-

)> peravam de a tomar , e que feria o dia da

)) Lua nova
,
porque efperavam pêra depois

» de fazerem fuás ceremonias commetterem

xoaíTalto; pêra o que tinham feiro mais de

)) fincoenta efcadas , e outros petrechos , e

)) máquinas pêra encoftarem aos muros.»

Tanto que o Capitão foube do Mouro
tudo o que quiz , mandou-o entregar aos ra-

pazes
,
que o cfpedaçáram. Ido le efpalhou

logo pela fortaleza , e começou a haver rof-

tinhos , e defconfianças. O Capitão tratou

de fe fortificar por todas as partes
,
porque

por todas havia de fcr commettido.
^

Ha-
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Havia na fortaleza hum foldado , lio-

mcm demais de quarenta annos , a que nao

achámos o nome, (pelos deícuidos de que

tantas vezes nos queixamos
, ) que devia de

ter andado por Itália , ou Alemanha , e ti-

nha prática das couías da milicia
,
porque

parece que militara por Já alguns annos, Ef-

te homem agazalhava-íe á porta da fortale-

za
, junto de huma bombarda

,
que daL'i jo-

gava por íima da ponte , e tinha feito hu-

ma tenda de palha , em que fe recolhia com
fuás armas fó , femconvetfar com alguém

,

nem fer conhecido : era hum homemzarrao
de muita peílba , tinha liuma mui formofa

barba caílanha
,
que lhe dava por meio dos

peitos. Vendo eííe hom.em o trabalho em
ciuc o Capitão andava de fe repairar , e for-

tificar, pelo que lhe tinha dito ojáo, fefoi

hum dia a elle , e tomando-o á parte lhe

diíTe » que mandaíTe tirar os m.aílos a todos

» aquelles juncos que eílavam no rio , e os

» puzefie porfima dos navios
, pêra o tempo

» do aílalto , depois de eíiarem as efcadas

» encoíladas ao muro , es deixarem cahir de
)) íima , e que iíTo bailaria pêra desbaratar

» os inimigos ; mas que havia ifto de íer em
)) tanto fegredo

,
que não foubeíTe peíToa viva

)) o. que determinava
,
porque fe não preca-

>^ taíTem os inimigos , » (que logo eram avi-

fados de tudo pelos que fugiam. ) Pareceo-

ííi lhe
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lhe ao Capitão aquelleconfclho muito bem,

e logo mandou tirar os maftos aos juncos ,

e os mandou pôr ao pé dos muros ,
aílim

cftendidos ao comprido ; e porque não abi an-

giáo pêra cercar tudo á roda , mandou ògÍ^^^

manchar caías fobradadas , etirar-lhcs as vi-

gas pêra iíTo. E como teve tudo cheio á ro-

da , ordenou por fima dos muros aparelhos

pêra as alarem alTmia quando foíTe tempo»

Os cafados , e muitos outros que viam a-

quelle trabalho, fem Jaberem o fundamen-

to diílo
,
praguejavam , e diziam

,
que aquH-

Io era andar areado , e que de medo já nao

fabia o que fazia; o que elle ouvia , e ca-

lava 5 como prudente , fezudo , e experimen-

tado ,
porque eíla he a obrigação do bom

Capitão em taes tempos.

Algumas coufas muito notáveis aconte-

ceram neílc tempo , de que contaremos al-

gumas. Alevantando-fe hum dia o Capitão

de huma cadeira que tinha na ramada , pê-

ra ir roldar , fe aíTentou nella hum foâo Ca-

bral
,
(que era o fenhor do Cafre que tomou

ojáo,) e diíTe: Qiicro agora fer Capitão;

e pondo a perna por íima do braço da ca-

deira , veio huma bombardada dos inimigos,

e o tomou por eíla
,
que logo o matou.

Eflando hum homem çommungando >

vlrando-fe o Padre pêra lhe lançar a benção,

depois deter recebido o Senhor, entrou pe-
^

Ia
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Ia porta da Igreja hum pelouro daquella pe-

ça que D. Garcia quiz defender , e fobre

que morreo , e deo nas cortas ao homem,
e o fez em pedaços ;

pelo que o Capitão

mandou logo fazer hum a tranqueira muito

forte defronte da porta da Igreja. O Con-
deilable da fortaleza citando apontando hu-

ma efpera
,
que eílava á porta de noíía Se-

nhora do Monte, veio hum nelouro de hu-

ma bombarda
,
que o tomou pela tefta , e

o matou logo.

CAPITULO IX.

T)o grande aj]alto que os Mouros deram d
fortaleza , de quefahiram desbaratados :

e do que os inimigos determinaram em
damno da fortaleza : e de outro gra>-de

conjelho que deo o mefmo homem contra

o intento dos inimigos \ pelo que Je ale^

uantãram os Malaios do cerco , e fica'

ram os jdos : e de como Gil Fernandes

de Carvalho chegou a Malaca , e deo ba-

talha aos inimigos em que ós desbaratou,

FOi-fe o Capitão fazendo preíles pêra o
aíFalto que efperava , tendo guarnecidos

os baluartes , e guaritas de muitas munições
,

e de homens de recado , o que tudo prepa-

rou , e fez até doze dias do mez de Agof-
to 5 em que era a Lua nova. E tanto que

^ví ao
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ao pôr do Sol appareceo , começaram os

Mouros em fuás eílancias a fazer grandes

feílas , tangeres
,
gritas , e a atirar fua arti-

Iheria. D. Pedro da Silva
,
que eílava já pref-

tes , e preparado , fe foi ás eílancias , e man-
dou com muita brevidade alar aíTima os maf-

tos , e traves que eflavam ao pé do muro,
o que fe fez muito preíles

,
porque eftavam

já aparelhos , e polés guarnecidas pêra iffo.

Subidos ao muro os puzeram por fima das

paredes , e o Capitão que até então náo ti-

nha dito o pêra que aquillo era , diíTe aos

Capitães dos baluartes, e guaritas» quetan-

)) to que os inimigos encoílalTem as efcadas

)) ás paredes , e fubiílem , déííem de mao aos

» maítos , e os deixaíFem cahir íobre clles. »

Os Mouros toda a noite paíTáram em fef-

tas , e tangeres ; e como foi o quarto d'alva
,

abalaram de feus exércitos com grandes gri-

tas , e alaridos , levando mais de lincoenta

efcadas mui grandes fobre fuás rodas , e di-

ante delias mantas mui groíTas , e fortes pê-

ra emparo dos que as hiam rolando ; e com
huma confusão ruítica , e barbara arrem.et-

têram com os muros os Malaios da banda
de Ilher , e os foram cingindo á roda , e

encoftáram nellcs fuás efcadas
,
por onde co-

meçaram a fubir. Os nolTos que eftavam aler-

ta os deixaram chegar bem á fua vonta-

de, ecomo viram as efcadas cheias, deram
de
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de máo aos maílos
,

que foram com hum
terremoto crpantofo cahindo lobre as eira-

das
,
que logo fizeram em pedaços , e a to-

dos os que porellas fubiam, e a muitos dos

que eftavam em baixo , e apôs os maílos fo-

ram logo muitas panelas de pólvora
,
que

fe desfizeram fobre aqueile cardume de ini-

migos.

O Rey de Viantana , e os mais da liga

vendo aqueile damno , pafmados fe foram

recolhendo , ficando-ihcs ao pé dos muros
mais de feiscenros feitos pedaços, e abraza-

dos. Os Jáos ao mefmo tempo comrnctté-

ram rambem pela banda do mar, e entra-

ram huma fomma delles em huma daquel-

las cafas de madeira
,
que eílavam armadas

da banda de fora da tranqueira, que o Ca-

pitão mandou fazer naqueíla parte, que de

maré vaíia fícam em fecco , e na enchente

todas mettidas na agua. Entrados cíles nas

cafas 5 deram com huma mulher vcllia Ma-
laia , e lhe perguntaram pelo caminho que
hia pêra o monte , onde eílava a Ermida da

Madre de Deos
, ( porque eíiava aíTentado

antre elles , que fe apoderaílem àcUc pêra

daili ficarem fobre a fortaleza
,
porque aquei-

le monte lhe hepadrallo,) a velha Ihesdif-

fe, que lhes moftraria o caminho ; e fahin-

do-fe pêra fora, ferrolhou a porta fobre íi

,

efoi dar rebate ao Capitão defte cafo. Dom
Pe-
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Pedro da Silva tinha encommendado aquel-

la parte do mar a Cliriftovão de Sá
,
que

ao tempo que os inimigos accommettêram
,

os mandou varejar com a artilheria , com
que lhe matou muitos. E acudindo áquella

parte, diíTe a Ghriftovão de Sá , e a outros

Cavalleiros
,
que com elle eílavam , que acu-

diflem ás cafas , onde os Mouros eílavam met-

tidos , e elle foi roldar as eílancias , onde ou-

via grandes gritas. Os noíTos tanto que fou-

beram eílarem Mouros nas cafas , fe foram
huns poucos a elles , e lubindo-fe em fima

dos telliados os deílelháram , e com as es-

pingardas não faziam fenao derribar nelles.

Gs Mouros tanto que viram os noífos em
íima , e não tinham por onde fahir , e eram
níuitos , andavam pela cafa correndo de hu-

ma parte pêra a outra
, porque os noíTos lhes

não pude ffem tomar bem o ponto ; mas to-

davia elles fempre os acertavam , e derriba-

vam , e com aquella fúria puzeram os hom-
bros a huma porta

, que arrombaram , e va-

raram a huma baranda. Os noíTos fe palia-

ram a ella pelos telhados, e a deílelháram,

e como era mais baixa , chegavam-Jhes os

Mouros com as lanças aíFima , e os trataram

mal ; mas elles pedindo pahellas de pólvo-

ra , deram com ellas antre elles , e abrazá-

ram muitos , e outros fe lançaram das va-

randas abaixo em terra
,
que era maré va-

íia.
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fia , onde foram também a mor parte m.or-

tos á efpingarda. Durou eib briga até iíu-

ma hora , ou duas do dia , cm que os ini-

migos fe acabaram de desbaratar de todo
,

e fe recolheram ás luas eílancias bem elca-

lavrndos.

Vendo osReys da liga o damno que ti-

nham recebido naquelle cerco , ajuntando-

fe todos a confelho , aíTentáram » que fe não

» alevanraíTem de fobre a fortaleza íem a ro-

» marem , e que pêra iíTo fe deixaííera eftar

)) muito devagar , e que eíperaíTem pela mon-
)> çáo em que os juncos da Jaoa haviam de

)) vir com mantimentos pêra Malaca ; que

)) os recolheílem j efe apercebeíTem pêra to-

)) do aquelle anno , e que os Portuguezes lhe

)) não ficaria outro remédio fenão entrega-

)) rem-fe
, porque como lhes faitaflcm os m.an-

» timentos da Jaoa , não havia outra parte

)> donde os pudeflem efperar
;

que elles ti-

)>nham ornar, e a terra por íi
,
que fedei-

.» xaíTem eílar fem fearrifcarem em aíTaltos,

» que os Portuguezes lhes não efcapariam

)) das mãos. )> Com efta refoluçao fe fortifica-

ram de novo , e fe puzeram em ordem de
ficarem alli todo o verão. O Capitão foi lo-

go avifado diílo , e houve- fe por perdido;

porque vio que aquelle ardil dos inimigos

era diabólico , e que fe perícveraffem nelle ,

forçado fe havia de perder
, porque como

lhe
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lhe falta íTem mantimentos não havia repai-

ro algum , e elle eílava já tao falto de tu-

do
,
que íè comiam coufas immundas , co-

mo cães ,
gatos , ratos , e ainda quando fe

podiam haver.

Andando com iílo muito aíTombrado ,

cuidando no que faria
, permirtio Deos in-

fpirar naquelle foldado
, que diíTemos no Ca-

pitulo atrás deite IX. Liv.
,
que deo o ar-

dil dos maftos íobre as ameias dos muros ,

que deixaram cahir fobrc as efcadas , lhe

deo outro novo ardil.

Eíle íoldado vendo o Capitão daquelía

maneira , fe foi a elle , e em fegredo lhe

diíTc » que defpediíTe aquellas náos que eíla-

)> vam no porto , com fama que mandava dar

» em Jor, Pão, Perá , Marruas , e por ío-

)) da aquella coíla , e que forçado os inimi-

)) gos haviam de acudir a fuás terras
,
por-

))que lhas não deílruiílem , eque foílem ef-

» perar os juncos da Jaoa nos Eílreitos ; e

)> que alli refgataíTem os mantimentos com
» roupas , e os torna (Tem a mandar. » Soou-

Ihe ião bem ao Capitão aquillo, que houve
que o Efpirito Santo fallava pela boca da-

quelle foldado, e logo mandou chamar Luiz

Àlartins , Capitão da náo de Álvaro da Ga-
ma 5 e Braz Robalo , Capitão do feu ga-

leão , e António Nunes também Capitão da

íuanáo, e na ramada lhes diíTe publicamen-

te
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te » que fc foíTein todos juntos por aquella

» coíla 5 e que déííem nos lugares de Vian-

))tana, de Porá , Pão, Marruas , e todos os

» mais , e que puzeííem tudo a ferro , e a

» fogo fem perdoarem a coufa viva ; » e man-
dou embarcar nas náos muitas roupas , das

que os Jáos vam bufcar a Malaca , e man-
dou armar duas fuílas pêra irem com clles.

Eíles Capitães fe foram logo embarcar , e
o Capitão D. Pedro da Silva lhes deo hum
regimento cerrado , e no fobreefcrito de fo-

ra lhe dizia » que abriíTemaquelle , tanto que
y» foíTem fora dos Eítreitos , e que fizeíTem

»o que nelle lhes mandava » e embarcados
todos deram ás velas.

L Como eíías coulas paíTáram publicamente ,

logo o Rey de Jor foi delias avifado
,
porque

trazia na fortaleza grandes intelligencias ; e

vendo ir aquella Armada , receando elle , e

todos os mais Reys que com cUq eílavam
,
que

lhes deftruiílem fuás Cidades , e portos , logo
no mefmo dia fe embarcaram pêra lhes irem
foccorrer. Os Jáos que eílavam da banda de
Malaca, tanto que fouberam ferem os Mala-
ios idos, fem lhes darem conta de coufa al-

guma , determinaram de profeguir no cerco
,

e tomarem aquella Cidade , e pêra iíTo fe

paíTáram ametade pêra a banda de Ilhcr , on-
de os Malaios eílavam, pêra demais perco

baterem, e commetterem a Cidade.

Ao
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Ao outro dia depois que iílo paífou

,

chegou Gil Fernandes de Carvalho ao por-

to de Malaca com a fua galeota muito em-
bandeirada , e deíembai-cando em terra , ía-

hio D. Pedro da Silva ao receber á praia,

e com grandes honras , e alvoroço de todos

foi recolhido dentro , e logo lhe deo conta

de todo o paíTado , e de como os Malaios
o dia d'antes fe recolheram. Gil Fernandes de
Carvalho diíTe a D. Pedro da Silva , » que

» pois vinha , e tinha chegado a tão bom
)) tempo ,

que lhe déílc licença pêra de ma-
)) drugada íahir aos Jáos ,

porque eíperava cm
)) Deos de os desbaratar , e de íe acabarem a-

» quelles trabalhos
,
porque elle nao íe po-

)) dia alli deter muito.» D. Pedro da Silva

lhe diíre
,
que lhe parecia muito bem ; e lo-

go Gil í^ernandes de Carvalho íe começou
a fazer preíles pêra de madrugada dar nel-

les , ajuntando duzentos homens , em que

entravam todos os Fidalgos , e Cavalleiros

que alli havia. De todos eftes fez três Ca-
pitães , cUe que havia de levar a dianteira

,

Chriílovao de Sá, e Gemez Barreto. E tan-

to que foi o quarto d'alva , fahio Gil Fer-

nandes de Carvalho da fortaleza , ficando

D. Pedro da Silva à porta com toda amais

gente , e remettendo com as eftancias dos

inimigos
,
que eílavam defcuidados , deram

nelles com tamanhos eílrondos , que primei-

ro
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ro que foubeflèm o que era, tinham os nof-

fos mortos mais de cento. E baralhando-íe to-

dos , fizeram os JioíTos tao grande eítrago

nosjáos, que foi efpanto. O Sangue de Pa-

re , Capitão geral do exercito , acudio com
lium Rey daquelles dajaoa, e com todo o
poder remettêram com os noflbs , e os deti-

veram 5 mas não que perdeflem as tranquei-

ras que tiniiam cavalgadas. Aqui deram hu-

ma lançada a Gil Fernandes de Carvalho por

debaixo de hum braço , de que cahio no
chão com a força , mas logo fe poz em pé
animando os feus. E quiz fua boa fortuna

que encontraíTe com hum Senhor , ou Rey
daquelles da Jaoa ; e remettendo com elle

,

o tomou com liuma cílocada em defcuberto

pelos peitos , de que deo logo com elle mor-
to em terra , e llie tomou a eípada , e hum
cris guarnecido de ouro.

Aqui derribaram o Alferes da bandeira

de Gil Fernandes de Carvalho, e hum Jor-
ge Borges acudio com muita preíTa , e a to-

mou 5 e fe poz em fima da tranqueira com
ella. Os Jáos tanto que viram cahido aquel-

Je feu Capitão , delamparando tudp fe fo-

ram acolhendo pêra o mar, e com a preíía

fe deitaram a elle pêra fe falvarem nos jun-

cos. Os noíTos vendo a vitoria clara , foram
feguindo os inimigos , matando , e ferindo

neiles fem piedade ; e houve muitos Tolda-

dos ,
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dos , que de encarniçados de matar nelles

,

com aquella fúria com que hiam , fe lança-

ram com elles ao mar , e dentro na agua ma-
taram muitos. D. Pedro da Silva vendo o
desbarato dos inimigos , íahio fora com to-

da a gente, e ainda muitos de fua compa-
nhia ciiegáram aos derradeiros , em. que tam-

bém provaram a mão.
Foi efta deftruição muito notável

, por-

que fe perderam mais de dous mil Jáos , af-

íim na terra , como no mar. D. Pedro da Sil-

va recebco Gil Fernandes de Carvalho com
muita honra , dizendo-lhc muitas palavras de
louvores feus , e de todos. Ficaram as eC»

tancias dos inimigos com toda a fua artilhe-

ria , munições , mantimentos , e mais coufas

que D. Pedro da Silva mandou recolher na

fortaleza , e nas eílancias fe poz logo fogo
,

em que fe todas confumíram. E pêra eíla

vitoria fer de mor louvor de Deos , e gof-

to de todos , fuccedeo aquelle dia dar hu-

ma torm.enta tao grande
, que os mais dos

juncos dos Jáos foram caíTando pêra a ter-

ra , onde encalharão muitos, e fe perderam

cora muita artilheria que traziam
,
que foi

recolhida dos noUos. . Gil Fernandes de Car-

valho vendo aquella mercê de Deos, feeni-

barcou na fua galeota , e levou comfigo os

batéis dos galeões mui bem concertados , e

dando nos juncos, fez nelles liuma grande
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deílruição. Os que puderam dar á vela fo-

rani-le acolhendo perajaoa, onde chegaram
com mais da metade da Armada, e da gen-

te perdidiu

Asnáos que foram efperar os juncos de

Jaoa aos Eílreitos , recolheram a íi todos os

que vieram , e com elies refgatáram todos

os mantimentos que traziam , a troco de
roupas ; e carregados deiles fe tornaram pê-

ra Malaca , com o que a vitoria fe acabou
de arrematar, porque já tinham que comer*
Mas como os gcftos da vida não vem fem
fer aguados com feu amorgoz , não fe Io*

gráram os noílbs muito deíla vitoria ; por-

que tanto que a fortaleza ficou defcercada ,

começaram os noíTos a beber do poço da
Bathocina, em que osjáos tinham lançado

tão fina peçonha
, que logo em bebendo co-

meçaram todos a adoecer , e a morrer , fican-

do o ar tão inficionado , que em dando o
Sol na cabeça a huma peílba alli cahia lo-

go , e aííim fe enterravam cada did doze,
e quinze Portuguezes , e como doentes de
peííe os levavam pelas ruas arraftos , até hunt

quintal do Hofpiral onde os fepultavam jun-

tos. Morreram deite mal mais de duzentos

Portuguezes 5 e muita gente da terra , do que
todos andavam pafmados. D. Pedro da Sil-

va entendeo bem o mal donde procedia , e

mandou logo vafar o poço , e alimpallo , e

Cauío,Tom.niP.jL ' T de-
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defendeo que todo aquelle anno fe não be-

beffe delle. Gil Fernandes de Carvalho co-

mo vio o feito acabado , derpedio-fe do Ca-
" pitão , e fe foi pêra Qiiedá , onde tinha a

fua náo.

D. Pedro da Silva vendo-fe defapreUa-
^ do defpedio a caravela , em que tinha vindo
D. Garcia de Menezes

,
pêra Maluco , e deo

a Capitania a Gemcz Barreto , e mandou
nellâ muitas roupas , e provimentos pêra a-

-quella fortaleza. Eíla caravela fe fez á vela

por rodo o Agoílo , e chegou a Ternate em
Novembro paflado.

CAPITULO X.

Do que aconteceo na jorriada a D. Rodrigo
de Menezes , até chegar a Maluco : e das
differenças que Bernaldim de Souja teve

com Chrijlovão de Sá fobre aquella Capi^

tanía : e de como Bernaldim de Soufa foi

cercar a fortaleza de Geilolo : e do que

lhe aconteceo na defembarcação.

PArtido D. Rodrigo de Menezes de Goa
o Abril paífado de fincoenta com a fua

. Armada , como atrás di fiemos no Cap. V.

do Liv. VIII. , foi feguindo fua derrota até

Malaca ; alli achou novas que não havia

Caftelhanos em Maluco , e por efta razão fe

* "desfez a Armada, ficando alli ambas as ca-

ra-
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ravelas. D. Rodrigo partio pêra Maluco com
o feu galeão, e o de D. Joáo Coutinho, e

a náo de Bernaldim de Soula , e chegou á*

quella fortaleza eíle Outubro paiTado , eíur--

giram em Talangame , onde Bernaldim de

Soufa eílava com a lua náo. D.João Cou-
tinho lhe deo hum mailo de cartas que le-

vava do Governador pêra ç\Iq , e dentro

achou huma carta , em que lhe dizia : » Que
)) em qualquer parte que aquella otomaíTe,

» ie tornaile pêra Maluco , fendo certa a nova

» da Armada Caftelhana , c que tornaííe à

» tomar poíTe dàquella fortaleza , conforme

» huma Patente que também lhe mandava ,

»

e com ella lhe mandou hum Alvará pêra

alevantar a menagem a Chriftovâo de Sá ,

que eftava por Capitão* Bernaldim de Sou-
la

,
poílo que lhe não dera coufa alguma ir-

fe pêra a índia , todavia eílimou muito a-

quella fuccefsão , aííim porque em quatra

annos que alli tinha eítado , em nenhum del-

les fe colhera novidade do ciavo
,
por dar

muito pouco , c aquelle fe efperava que déí-

fe muito , e acabar a fua náo , e carregalla j

coma por lhe ficar tempo pêra ir tomar a

fortaleza de Geilolo
, porque andava defcon-

.tado da murmuração que corria antre Os ho-

mens
, porque diziam publicamente, queel-

Iq quebrara a paz com aquelle Rey, e que
fe hia pêra a índia, deixanda-os em guer-

i u ras

,
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ras , e em trabalhos. Ao outro dia fe foi á

fortaleza , e acliou Chriítovao de Sá á por-

ta da banda de fora
,

(eftava clh avifado da
particula da Patente que dizia

, que fendo as

novas da Armada Caíklhana certas , ficalfe

outra vez por Capitão naquella fortaleza ; e

que Chriílovão de Sá fe foíTe pêra a índia.)

E moílrando-lhe a carta , diíTe Chriílovão

de Sa » que não havia novas de Caflelhanos,

» pelo que não podia entregar aquella for-

)> taleza : que a tenção do Governador era

)) fe houveíTe naqueílas Ilhas Armada Cafte*-

» lhana, ou nova certa delia; porque fe af-

» íim não fora , não lhe puzera na Patente

» claufula , nem condição alguma. » E ba-

ralha ndo-fe o negocio em gritos , e porfias

de má feição , diíTe Chriílovão de Sá » que
» o que fe podia fazer por juíliça , não fe

^ havia de levar por paixões
;
que elle re-

» mettia aquelle negocio ao Ouvidor da for-

» taleza , e ao Alcaide mór , e que o jul-

» gaíTem elles. » Bernaldim de Soula lhe re-

fpondeo ,
que ninguém havia de fer juiz de

íua honra. Com iíío ficou a coufa em ruins

termos , e peiores efperanças , porque da
parte de Chriílovão de Sá pendia a juíliça^

e da deBernaidim deSoufa a authoridade

,

e muita poííe que tinha de gente , e ami-

gos. E como os homens são todos aíFeiçoa-

dos â novidades , neíla revolta fe apartou

hum
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Jium Toldado de Bernnldim de Soufa diíli-

muladamente , e fe poz em pé no poíligo

da fortaleza , Cjue fó eftava aberta
,
(porque

todos citavam da banda de fora occupados

nas contendas) e logo fe foram pêra aquel-

le outros dez , ou doze foldados , e toma-

ram a porta da fortaleza fem os dous da

contenda o verem , nem faberem. Bernaldim

de Soufa como não queria levar aquelle ne-

gocio por juíliça , fenão por força , diífe

a Chriílovão de Sá » que fe determinaíTe
,

)) que cUe havia de fazer o que o Govcrna-

» dor lhe mandava. » Ghriílovao de Sá
,
que

era bom Fidalgo , vendo a Bernaldim de Sou-
fa táo colérico , e defarrezoado , diíTe : » Ora
)) feja Senhor como quizerdes , e fícai na for-

» taleza , que cu me quero ir pêra a índia.»

Bernaldim de Soufa o abraçou , ficando gran-

des amigos , e logo alli lhe entregou a for-

taleza , e elle deo a menagem delia nas mãos
de Lopo Mendes Botelho Feitor, e Alcai-

de mor , como o Governador mandava na

fua Patente.

Deílas coufas ficou D.Rodrigo de Me-
nezes muito tomado de Chriftovao de Sá ,

por fe ter aconfelhado com elle fobre aquèl-

Ja matéria , e elle lhe ter dito o que havia

de fazer
, porque eííava apoftado ao favorecer,

aííim por fcr da parte dajufíiça, como por

não fer muito amigo de Bernaldim de Soufa.
• .' Con-
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Concluido iílo , determinou Bernaldim

de Soufa de fazer a jornada conrra Geilolo ;

porque fe deixa íTe alli aquella fortaleza , da-

ria inuito trabalho á noíía , e pêra iíTo tra-

tou com ElRey de Ternate , e lhe pedio que
o acompanhaíTe nella, e elle Ihediííe que o
faria com muito gofto. E também efcreveo

iio Rey de Bachao
,
que fe quizeíTe achar

com elles. Bcrnaldim de Soufa preparou lo-

go as coufas neceíTarias , e elegeo a gente

que liavia de levar
,
que foram cento e oi-

tenta Portuguezes
,
que eíiavam sãos ; e os

poucos mais que havia
, que não paffavam

de dez , deixou na fortaleza com o Alcai-

de mor ; e mandou fazer muitos ceftoes , e

cícadas , e carretas pêra as peças de artílhe-

ria que havia de levar.

Tendo tudo negociado > fe começou a em-
barcar 5 clle na fua ndo nova , D. João Cou-
tinh.o no feu galeão, D. Rodrigo de Mene-
zes na fua caravela , e Manoel Boto em ou-

tra que eítava na mefma fortaleza
,
que hia

cheia de munições , e petrechos de guerra

,

e de mantimentos ; Balthazar Velofo , Ca-

pitão mór do mar ; Chriftovão de Sá ; e Dio-

go de Freitas , cada hum em fua corocora.

Embarcados todos deram á vela , e por

acharem os tempos contrários , mandou Ber^

naldim de Soufa dar toas aos galeões pelas

coroeoras y e puzeram dez ', ou doze dias no
ca-
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caminho , e a veípera do Natal paíTado fur-

gíram na barra de Geilolo , e fal varam a

fortaleza
,
que íenâo enxergava de íbra por

cauía do grande , e efpeOb arvoredo que ha-

via, antre ella , e o mar. Alli le deixou eílar

até á primeira Oitava
,
que chegou EIRey

de Ternate , c com elie o Príncipe de Ba-

cháo
,
que era feu genro , com huma mui-

to arrczoada Armada de corocoras , em que
vieram perto de íinco mil homens de pelejaé

O Capitão os recebeo mui bem , e EIRey
de Ternate llie moílrou huma carta

, que o
de Geilolo lhe mandou ao caminho, em que
lhe dizia » que fe devia de lembrar como
)) ambos eram de huma lei , e do muito , e

)) mui chegado parentcfco que antre clles ha-

)) via pêra não favorecer os Portuguezes con-

» tra elle ; que lhe fazia a faber, que tinha

)) comfigo muitos Cavallciros , muita artilhe-

» ria , mantimentos , munições, e duzentos

» Ta rabos \ » (são eíles huma nação de gente

daquella Ilha, mui temidos de todos; por-

que como andam fempre pelos matos , e são
mui ligeiros , e no faltear os caminhos ; hoje

fe vem aqui , e dalli a dous ou ires dias

dalli a vinte léguas , tem feito crer aos da-

quellas Ilhas
, que fe fazem invifiveis , e que

fe eícondem , eapparecem quando querem,;

pelo que são tão temidos, que fó de os ou-
virem nomear fogem muitos. Berna Idim de

V' Sou-
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Soufa vio a carta , e difíe a EIRey » que
» rerpondeíTe o que quizeíTe , e que quanto

» ás roncas
5
que lhe ma ndaíTe dizer quefol-

)> gava muito de eílar tao bem apercebido ;

)) que eMe também levava muita gente , ar-

» tilheria , e munições ; e que lhe fazia a fa-

)) ber , que fe nao havia de apartar de fobre

5) aquella fortaleza , fem a deixar póíla por

» terra , e de mandar os feus Tabaros pêra

» as galés da índia , e que lhe pezava por

» íerem tao poucos. » ElRey deTernate af-

íim lho efcreveo , e lhe diíTe : » QiJ^ 3s obri-

» gaçoes que tinha aos Portuguczes paííavam

)) por todos os parentefcos
;
que lhe acon-

)) Telhava
, que devia de fazer pazes com o

^ Capitão 5 e conceder-lhe tudo o que ellc

)) pedi fie , e que não quizeíTe experimentar a

» fúria dos Portuguezes. »

Vendo o Geilolo eíla carta , e o defen^

gnno do Rey de Ternate , mandou metter

dentro na fortaleza todas as fazendas dos

feus , de ouro
,
prata

,
peças

,
pêra os obri*-

gar a pelejarem Tobre o íeu. E elle também
metteo Teus theTouros publicamente, por moí^
trar aos feus quão pouco arreceava os Por-

tuguezes ; mas de noite os tornou a tirar

cm tanto fegredo, que o não fouberam fe-

não aquelles fervidores que lhos levaram ,

e elie foi com elles , e os enterrou em hu-

jTia parte fecreta , e a mefma noite matou
os
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os coitados que lhos acarretaram pelo não

dcfcubrircm.

A derradeira Oitava defcmbarcou Bernal-

dim de Soufa no lugar, em que o fez Fer-

não de Soufa de Távora , na maneira ícguin-

te. D. Rodrigo de Menezes , e Balthazar

Velofo na dianteira com íeííenta Portugue-

2CS, e com elles Cacliil Guzarate com dous

mil Ternatezes , e logo Bernaldim de Sou-

fa com a bandeira de Chriílo , e as peças

de artilheria de campo , com todos os mais

Portuguezes , e na retaguarda ElRey de Ter-

nate , e o Príncipe de Bacháo feu genro com
o reílo do exercito. Nefta ordem foram ca-

minhando pelos matos com guias , íem acha-

rem quem lho impcdilfe , e aíHm chegaram

á vifta da fortaleza. E porque nao havia ou-

tra parte em que aílentar o campo fcnao em
jium outeiro, que eftava hum tiro de berço

delia , mandou o Capitão arrazallo lodo
,

o que fe fez com muita gente deEIRey de

Ternate , e gaíláram niílo todo o dia até á

tarde (porque foram alli amanhecer. ) Já fo-

bre a tarde defpedio o Capitão a Manoel
Boto com alguma gente pêra ir á Armada
bufcar mantimentos , e algumas peças de ar-

tilheria mais, e outras coufas que eram ne-

ceííarias , ficando os do exercito dormindo
aquella noite no outeiro que arrazáram , fem-
pre armados, e com grandes vigias.

El.
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ElRey de Geilolo tanto que foi noite

,

lançou nos matos que ficavam perto do ar-

raial alguma gente de efpingardas
,
que to-

da a noite inquietaram os noíTos , fem fa-

berem donde ihes vinha o mal por Ter ef-

curo; e foi a coufa de feição
,
que os fize-

ram cílar fempre em pé , defparando tam-

bém a fua arcabuzaria em roda do arraial a

montão. O Capitão, tanto que amanheceo ,

quiz mandar Balthazar Veloío com huma
companhia de Ibidados pêra dar guarda a

Manoel Boto ,
que liavia de vir da Armada

com as couf^is que foi buícar ; mas ElRcy
de Ternate o tirou dilTo , cora lhe dizer,

que o caminjio eílava fcguro. Eílando o Ca-
pitão já fora difíb , movco-lhe Deos fupi*

tamente o coração, porque os noflbs fe não

perdeíTem , e mandou com muita prefla aba-

lar Balthazar Velofo , o que elle fez com
tanta

,
que lhe ficaram alguns homens dos

que havia de levar, e indo a meio caminho
deo nelie o Principe de Geilolo com quatro-

centos dos feus principaes
,

porque parece

teve avifo que fe efpcrava por Manoel Bo-
to , e eílâva lançado cm cillada naquelles ma-
tos. Baltliazar Velofo

,
que era homem dé

fetenta annos com hum animo de vinte efm-
co , ajuntou os feus

,
que feriam perto de

vinte , a fora alguns efcravos , e Ternatezes
,

e cerrando-fç todos,, pondo- fe elle nadian-

L- tci-
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tcíra , e Henrique de Lima detrás , remet-

téram com os inimigos , nomeando-fe mui-

to alto
,

( como he coftume antre aquellas

gentes,) e começaram huma formofa bata-

lha, em queBalthazar Velofo, Henrique de

Lima , e outros fere, ou oito com.panlieiros

fizeram coufas , em que moílráram bem o

valor Portuguez. OsTernatezes , e ainda al-

guns Porruguezes , fe foram recolhendo , e

pondo em íalvo ; mas os que ficaram fize-

ram tamanho eílrago nos inimigos, que com
morte de mais de cento

,
puzeram os mais

em fugida , ficando os noílos fenhores do
campo , e fem fe derramar fangue algum

Portuguez. Dalli foram bufcar Marroel Bo^

to , que logo encontraram , e o acompanha-

ram até o arraial , onde fe feílejou a vito-

ria com muitos tiros, c inílrumentos de ale-

gria.

CAPITULO XL

Do fitio , e fortificação da fortaleza de

GeUolo , e de como os noffos a bateram :

e das coufas que fuccedêram no cerco : e

dos ardis de que ElRey de Tidore ujou

pêra uer Je deixavam os nofjòs o cerco,

A Fortaleza de Gèilolo era de pedra , e

terra folta , muito larga , e forte , ti-

nha naquella frontaria dous formofos baluar-

tes , era deforma triangular, e de hum an-

gu-
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guio corria huma cortina até fechar cm hum
caílello Roqueiro, grande, e forte , que ti-

nha outros dous baluartes. Da banda que fí-

ca pêra o mar, que era mais baixa , tinha

da banda de fóra do muro outro baluarte,

que ficava fobre hum efteiro , e de longo del-

le eílava a Cidade eílendida , e eJle defendia

a entrada do eíleiro. Tinha aílim a fortale-

za 5 como o caílello em roda huma formo-
fa cava toda eílrepada por dentro , e por fó-

ra de eílrepes de Bambus machos mettidos

no chão ao marrão , c depois agudos , huns
altos , outros baixos , ao revéz huns dos ou-
tros , e tão baílos

,
que não podia paíTar hum

gato fem fe encravar neiles
,

quanto mais

hum homem. Tinha ElRey dentro mil e du-

zentos homens efcolhidos , em que entravam
cem efpingardciros , e á roda pelos da for-

taleza , e caílello , dezoito berços de metal

,

e de ferro. Poftos os noflbs naquelle iugar

do outeiro que desfizeram , começáram-fe

a fortificar com ceíloes
,
que fe fizeram mui-

tos
,
porque os matos eram todos de Bam-

bus , e fizeram feus vallos , e trincheiras ,

em que plantaram a artilheria , no que gaf-

ráram dous dias. ElRey de Ternate , e o
Príncipe feu genro ficaram naquelle lugar

que fe desfez , e o Capitão mais abaixo ao
fopé. E hum pouco aíFaftado em hum ou-

teiro 5 que ficava padraílo á fortaleza . , fez

Dom
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Dom Rodrigo de Menezes fua eftancia com
os feus loldados.

AíTentados todos, e pofto tudo em or-

dem , começaram a bater a fortaleza de to-

das as eílancias Com grande fúria , mas não

íizeram mais que derribarem-lhe alguns al-

tos , que logo eram repairados. Bernaldim

de Soufíí ficou enfadado
,
porque das eílan-

cias náo fe dcfcubria bem a fortaleza pelo

muito arvoredo que tinha derredor, e man-
dou armar outros ceílóes , com que fe foi

chegando mais á fortaleza , deixando ficar

ElRey nolugar em queeílava. E depois que

fez a fua eftancia mais perto , fubio-fe a

hum alto que eftava hum pouco aífaftado

pêra notar bem a fortaleza, levando comíi-

go Cachil Guzarate , e Cachil Paio, Rege-
dor de Ternate , e alguns Portuguezes. E
eftando notando a fortaleza , tanto que del-

ia os viram , defcarregáram a montão al-

guns berços , e efpingardas , com que lhe fe-

riram algumas peflbas , Cachil Paio de hum
pelouro de berço , e de efpingardadas Bal-

thazar Velofo, e Fernão Machado. Era ef-

te homem hum muito bom Cavalleiro , c na
companhia de Manoel Boto tinha pelejado

muito bem, e do dia que o feriram a hum
mez morreo , eílando já são da efpingarda-

da. Efta morte profetizou elle o dia da def-

embarcação
,

porque em pondo os pés na

ter-
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terra , olhou pêra alguns companheiros , e
diíTe : » Neíla jornada me hão de matar. »

E por não parecer que era medo , faltou ,

e bailou , e depois rezou o Ofíicio dos Fi-

nados por fua alma , e até á hora que mor-
reo , fempre andou tão alegre que alegrava

a todos , e aílim foi muito fentido. O Ca-
pitão íe recolheo muito enfadado de lhe fe-

rirem aquelles homens , e de não achar Jium

bom íitio pêra aíTentar o exercito, nem de

poder haver alguma elpia ,, tendo mandado
a iíTo alguns aventureiros.

Apartando-íè hum dia Gabriel Rebelío

com dous companheiros , foi-fe chegando
á fortaleza, e notou a huma parte hum lu-

gar muito accommodado , aííim pêra o ar-

raial , como pêra a bateria , e o foi dizer

ao Capitão, que o foi ver com alguns que

efcolheo, e aíTentãram que alii eílariam me-
jhor, e Jogo mudaram pêra aqueJla parte o
arraial, fazendo-lhe feus vallos > e trinchei-

ras , febre que aíTentáram huma efpera , hum
lalvage

,
quatro camelletes , e alguns falcões

,

com que começaram a bater a fortaleza.

ElRey de Ternate vendo que o Capitão

jníiftia no cerco, como era Mouro , e pa-

rente do outro , andava já arrependido da

jornada
,
porque fempre llie pareceo que o

Capitão fe enfada íTe Jogo, e que fe tornaf-

íe, como fez Fernão de Soufa de Távora;
e
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e indo-fe ao Capitão, lhe diíTe: » Que to-

'»dos aquellcs trabalhos eram em vão, que

)) aquella fortaleza não fe podia tomar co-

» mo eJle cuidava
^
porque tinha muita gQn-

^te, muita cfpingardaria , e muitos manti-

» mentos ; que devia de fe recolher , e não

» perder o tempo. » O mefmo lhe diííe Chri-

ílovão de Sá 5 e outras peíToas que também
citavam enfadadas, e que pela ventura o ti-

nham praticado com ElRey. O Capitão lhe

diíTe » que já que fe abalara , havia de le-

» var aquelle negocio avante , e que Deos
» o ajudaria. » ElRey tornou a repetir as dif-

iculdades que havia, e fe lhe ofFereceo pê-

ra fazer a guerra com os feus de fora , e ir

dar em todas as aldeãs de Geiloio , e as def-

truir , em lhe trazer mantimentos ; o que lhe

o Capitão não acceitou. Naquelles dias, em
que íe batia a fortaleza , deram alguns dos

noíTos com gente de ElRey de Ternate em
algumas aldeãs viíinhas , em que fizeram bem
de damno. A bateria fe foi continuando

,

"mas com pouco damno da fortaleza , de que
o Capitão andava defconfiado , e quizera com-
mettella por aíTalto, mas não vio pêra iíío

a gente que lhe era neceflaria ; e cuidando
comíigo no que faria , determinou de cer-

car a fortaleza em roda
,

pêra totalmente

lhe tolher os mantimentos , fobre o que não
'tomou parecer com pcíToa alguma. E logo

man-
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mandou abrir huma cava do arraial pêra a
fortaleza ao comprido , c na ponta delia cr-*

denoLi huma tranqueira muito forte, que fi-

cava quall abordada aos muros , e pêra el-

la fe paíTou D. Rodrigo de Menezes com
trinta homens ; mas como ficava mais bai-

xo que a fortaleza, de fima dos muros lhe
feriram muita gente de efpingardadas.

Sâo os Geilolos tão certos , e deftros nel-

las
,

que eílando aqui os noíTos á bateria

com os do muro , vio hum Geilolo hum
Ternate eílar por huma feteira apontando
neile huma efpingarda j e levando a fua ao
rofto com muita preíla , defparou no Ter-
nate pelo buraco da feteira , e lhe metteo o
pelouro pela beca dentro

,
quebrando-lhe

dous dentes; e o pelouro, que devia de ir

fraco, fe deteve dentro na boca , em outros

quatro que o Ternate tinha nella pêra mais

preíteza , e abaixando-fe , lhe cahíram os fin-

co pelouros no chão , fem receber outro da-

mno. D. Rodrigo mandou dizer ao Capi-

tão, » que a tranqueira ficava tão defcuber-

)) ta ao muro , que lhe tinham ferido os mais

)) dos companheiros fem lhes elle poder va-

» ler, » O Capitão o mandou recolher , do
que o Rey de Geilolo moílrou grande alvo-

roço , e fez grandes algazarras dos muros.

Abateria fe foi continuando contra von-

tade de todos , e geralmente murmuravam
do
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, ciO Capitão 5 dizendo, que profeguia aquel-

Je cerco por dilatar o tempo pêra carregar

a fua náo de cravo , e partir pêra a índia

io , c ficarem os mais galeões da viagem.

Outros
j

que o Capitão não oufava de dar

o aííalto , fem quem a fortaleza fe não po-

dia tomar. Bernardo de Soufa , e D. João
Coutinho lhe fizeram alguns requerimentos,

dizendo-lhe , » que a monção íe hia gaftan-

» do , e que pelo que todos diziam , aquel-

)) la fortaleza fe não podia tomar com tão

)) pouca gente; que devia de fe recolher pri-

)) meiro
,
que lhe aconteceíTe algum defgofto.»

Difto lhe deo a dlc muito pouco , e man-
dou profeguir a bateria , e continuar na obra

das cavas pêra rodear a fortaleza
,
que lhe

não pudeílè entrar couíli alguma
,

pêra os

tomar á fome. Aííim foi cortando as cavas

de noite
,
que de dia não podia fer

,
por-

que lho impedia a arcabuzaria da fortaleza
, .

até cercar á roda , com finco tranqueiras que
mandou fazer fronteiras aos baluartes dos

inimigos , em que plantou peças de artilhe-

ria.

No começo deíla obra fempre houve def-

ccnfíanças em todos os do exercito
,
que não

feria de eíFeito algum ) mas depois que vi-

ram a traça que levava , e que todavia era

de muita importância , todos ajudavam a

obra com muito goílo. De fima dos muros
CoínoXçmdlLPaL V bem
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bem fentiam o trabalho, e toda a noite fa-

ziam grandes fogos pêra defcubrirem o cam-;

po , não ceílando a fua arcabuzaria de la-

borar , com que fizeram algum damno , e

feriram muitos no exercito. O Rey de íi-
dore era avifado todos os dias por cartas

do de Geilolo , do eftado em que as coufas

eftavam , e aílim o foi das eílancias que os

noflbs tinham feito á roda da fortaleza \ e

entendendo o muito rifco em que eílava
,

temendo-fe que tanto que tomafle aquella

fortaleza 5 o faria também áfua, aconfelha-

do do Rey de Geilolo , amanheceo hum dia

nnquelle porto co;n huma Armada , e fur-

gio junto dos galeões , e defpedio logo Ca-
chil Manavari feu irmão a viíirar o Capitão.

e EIRey deTernate. Bernaldim deSoufa o
recebeo muito bem , e ouvio , e refpondeo

áviíitação. Vendo elle aquelle modo de for-

tificação do exercito , ficou pafmado
,
(por-

que aquilio não fe ufava por aquelías par-

tes,) e perguntando como fe chamavam a-

quelles fortes, diíTeram-lhe que beftiães , e

dando á cabeça diíTe : » Beílião , beftião baf-

» ta pêra tudo. )>

E quando vifítou EIRey de Ternate ^

lhe diíTe em fegredo : » Qiie EIRey feu irmão

»lhe mandava pedir ^ que trabalhaíTe muito

» por eílorvar aquelle negocio. » O que antre

clles fe paíTou fobre iílo , ninguém o foube.

Def.
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Defpedido oTidore le foi pera fua Ar-

mada , e ElRey tornou a dar á véla pera Teu

Reynoi mas como hia ciofo daquelle nego-

cio , c ElRey de Geilolo tornou a puxar

por elle , pera que trabalhaííe com que le ale- .

vantaíFe aquelle cerco , tornou a voltar pe-

ra Geilolo 5 c furgio aíFaftado da Armada

,

e tornou a mandar o mcfmo irmão a vifi-

tar a Bernaldim de Soufa. Elle entendendo

o defpropofito de tanta viíitação , lhe man-
dou dizer , » que fenão vinham a mais que

»a viíitallo , que lho tinha cm mercê; mas

» que fe vinha a ajudar ElRey de Geilolo

,

» que lho diffeíTe
,
pera mandar recado á Ar-

)) mada que o deixaíTe entrar na fortaleza
,

)) porque quantos mais eftiveíTem dentro , tan-

)) to mor goílo teria da vitoria. » Com efte

recado fe defpedio o Embaixador , deixan-

do dito a alguns Ternatezes , coroo em fe-

gredo , )) que ElRey feu irmão vinha quei-

» mar a noíTa fortaleza , e a náo do Capi-

» tão que eftava á carga. » Iftodifle, porque .

bem fabia que logo os Ternatezes o liaviara

de dizer
,
pera que em o Capitão o faben-

do 3 levantaíTe o cerco , e acudiíTe lá. Eíla

nova chegou ao Capitão , a que refpondeo

muito feguro : » Que lhe dava muito pou=

)) CO de lhe queimarem a fua náo
, porque

» por intereíle algum não havia de deixar o
» fervijo de ElRey , e que fe lhe toniaíTem

V li »a
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. » a fortaleza , que a todo o tempo a torna-

» ria a ganhar ; » e foi profeguindo na obra

das cavas, e dos fortes. Qj,iandoEIRey de
Geilolo vioque todavia o Capitão hia avan-

te com aqueIJe negocio , tratou de homiziar

o Rey de Tcrnate , e o Principe de Bachao
com o Capitão j e teve tal modo, que por

via de Ternatezes do exercito , com quem
tinha inteiligencias fecretas , Jançou fama que

o Rey de Geilolo eftava concertado com o
Principe de Bachao , e que lhe dava huma
filha em cafamento. lílo inquietou ElRey de

Ternate
,

porque o tinha defpofado com
huma filha fua ; mas o Capitão acudio a if-

to , affirmando a ElRey
,
que tudo aquillo

eram ardis , e invenções do Geilolo
,

pêra

femear zizania entre eJles ; com o que íe

elle quietou algum tanto. EIRey de Tido-
re, como não quietava 5 tornou a voltar com
a fuaArniada, com determinação dever fe

podia tomar hum dos noíTos galeões , do que

o Capitão foi avifado primeiro que elle che-

galTe , e mandou a D. Rodrigo de Mene-
zes , que fe folTe pêra a Armada , e não
deixaíTe chegar a ella EIRey de Tidore. Che-
gando EIRey á vifta , lhe íahio D. Rodri-

go de Menezes em hum batel muito bem
concertado , e quatro corocoras , em que
hia Cachil Ayo , meio irmão de Cachil Gu-
zarate ^ mancebo mui esforçado ; vendo

El-
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EIRey aquella determinação , voltou pêra Ti-

dore 5 e nao curou de mais invenções.

CAPITULO XIL

De como Ber^jaldini de Soufa tomou hum
poço de agua , de que os cercados bebiam :

e de como por falta delia fe entre'

gãram a partido.

Continuando- fe a bateria , e a obra das

cavas , e fortes , adoeceo EIR ey de Ter-
nate, e fe foi curar a feu Reyno , e deixou

em feu lugar a Cachil Guzarate
, que era

mui arrogante , e muito temido de todos

os,Malucos. Deíla ida de EIRey houve gran-

des murmurações , e defconíianças , o que

tudo foíFreo , e atalhou Bernaldim ds Soufa

com muita prudência, e brandura, não dei-

xando de profeguir na obra , e em mandar
dar afTaltos. Huma noite foi Gabriel Rabello

com dez companheiros , e chegou a quei-

mar humas cafas , e certas embarcações que
eílavam varadas ao longo do muro. Oí ini-

migos de íima delle fentíram os noíTos , e

não oufárão a lhe fahir, cuidando foíFe al-

guma cillada pêra os fazerem acudir alli , e

commetterem-nos por outra parte , e de li-

ma atiraram muitos tiros , com que fizeram

affaftar os noíTos , ficando huma íb cafa por

queimar , de quinze , ou vinte que eram ; mas
hum
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hum Triíldo Gomes , meíliço da terra , dei-

tou de longe huma bomba de fogo
,

que
acertou de caliir febre a cafa

,
que logo ar-

deo toda , e com a claridade enxergaram os

noíTos toda a povoação
,
que eftava edifica-

da fobre o eíteiro ^ que de aguas vivas fe

cubria todo , e paíTava ao fecco pêra a ou-

tra parte da cerca.

Eíla povoação não foi vifta até então dos

noíTos *, e recolhendo-fe dalli , deram conta

ao Capitão do que viram , e do modo da

povoação , o que elle eftimou muito faber.

E logo defpedio o Capitão mor do mar com
ííncoenta foldados , e quinhentos Ternate-

zes ,
pêra que fe foíTem metter no efteiro , e

déíTem guarda a certas peíToas
,
que haviam

de ir com lanças de fogo queimar a povoa-

ção , e as embarcações que eílavam varadas.

E indo efta gente demandar o eíleiro , de-

ram todos na vaza , em que eftiveram per-

didos ; e alguns que paííáram adiante, íem

guardarem ordem alguma , nem efperarem

pelos mais , chegaram á Cidade , em que

começaram a pôr o fogo com tamanhas gri-

tas
5
que os moradores que cílavam dormin-

do faltaram defatinados fora das camas , e

foram fugindo pêra a fortaleza , fem verem
de que

, ( mas pareceo-lhes pelos alaridos

,

e gritas que todo o poder dos noíTos dava

nelles. ) Com iílo chegaram os mais, e de-

ram
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ram fogo á Cidade , e a todas as embarca-

ções
,
que eram muitas

,
que arderam fober-

biííímamente.

Feito iílo 5 lepuzeram todos em hum te-

zo ás eípingardadas com os do muro
,
que

eflavam vendo aquella deílruiçao. ElRey de

Geilolo acudio ao alvoroço ao muro ; e ven-

do arder toda a Cidade , deitou fóra Cachil

Quebuba , feu fobrinho , e genro , com qui-

nhentos Jiomens ; e vendo os noííos , fe pii-

zeram com eiles ás eípingardadas ; e quiz

Deos que acertafle huma no Cachil Quebu-
ba , de que cahio morto logo. Eaílim meí^

mo hum Caciz feu , e outros alguns. Durou
cfta briga muito grande efpaço , com gran-

de eílrondo , e quentura , allim da artiihe-

ria 5 como da força do So! , e do fogo que

andava na Cidade
,
que como era de madei-

ra , e bambuz , fazia hum terremoto , e la-

baredas
,
que parecia hum diluvio de fogo.

Os Geilolos vendo o íeu Principe morto ,

e o damno que tinham recebido, fe foram
recolhendo, e o mefmo fizeram os noflbs,

levando três feridos , dous foldados Portu-

guezes , e Cachil Bocaide , irm^o de Cachil

Guzarate
,
que foi por Capitão dos Terna-

tezes.

Efta vitoria feRejou o Capitão muito.

Acháram-fe nefte feito Bernardo de Soufa ,

Vafco de Freitas, Gabriel Rabello , Henri-

que
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que de Lima , Gafpar de Morim ; todos Fi*

dalgos 5 e Cavalleiros m.ui honrados.

Depois deíle bom fucceíTo poucos dias

,

andando o Capitão continuando na obra
,

foi avifado
,
que da outra banda da fortale-

za havia huns poços de agua doce , de que

os de dentro bebiam , e que na fortaleza não

havia outra agua ; e que fe lha tomaílbm , não

lhes ficava remédio algum de que fe valef-

fem. E pondo emconfelho, iílo foi contra-

riado dos mais , dizendo » que aquillo ha-

-)) via miíler muito vagar , e muito tempo ,

)> e que todos andavam já mortos , e cança-

)) dos , e elle Capitão doente
, ( porque havia

)) dias que andava achacofo
, ) que o bom fe-

)) ria commetter-fe a fortaleza á efcala vifta

,

» e concluir aquelle negocio
,
porque já to-

)) dos não podiam mais. » Bernaldim de Sou-

fa diílimulou , dando-lhes a entender que ac-

ceitava o confelho , e mandou com muita

preíía fazer alguns ceuoes muito grandes^, e

ajuntar alguns madeiros, e faboado , e ten-

do tudo preftes mandou a Bernardo de Sou-

fa 5
que fe foíTem pêra a Armada , e que

com D.Rodrigo de Menezes , que lá eílava

nas corocoras
,
puzeílem aquelles ceftoes fo-

bre os poços , e formaíTem logo hum forte

em que fe recolheííem todos , e aífcílaífem

alguns fiícoes.

Dando efte recado a D. Rodrigo de Me-
ne-
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nezcs 5 foi logo demandar aquella parte , e

defcmbarcando em terra achou muito gran-

de refiílencia
,
porque foi com poucos a no-

tar o fulo ; e naquelle jogo lhe feriram Ber-

nardo de Soufa de huma efpingardada pela

cabeça muito grande , de que não perigou
,

e foi-lhes forçado recolherem-fe
,
pelejando

todos muito valorofamente com os inimigos.

Era iílo fobre tarde ; c no quarto da modor-
ra tornou D. Rodrigo de Menezes a defem-

barcar com todos os feus foldados ; eos ma-
rinheiros das corocoras levavam os ceftòes

,

e madeira , e Cacii Ayo com os Tcrnatezes

de fua companhia pêra o ajudar naqueila

obra. E não achando reíiftencia , chegaram

aos poços, e armaram fobre elles osceíloes,

que logo fe mandaram encher de terra.

Feiro iíto , correram com huma tranquei-

ra de madeira muito forte , em que fe re-

colheram com algumas peças de artilheria
,

munições , e mantimentos pêra alguns dias.

Tanto que amanheceo
,
que os inimigos vi-

ram de fima do muro os poços tomados
,

logo perderam o animo , e alevantáram ban-

deira de paz, bradando rijamente por ella.

No mefmo tempo entrava pelo Eftreito den-

tro Chriftovão de Sá com hum batel, e hu-

ma manchua pêra dar na Cidade , e chegou
a tempo que os noíTos eílavam á falia com
os da fortaleza fobre pazes y e quiz a def-

ayen-
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aventura , e o defcuido Portuguez

,
que le-

vaílem na quilha do batel liuma gamela de

pólvora aberta , em que cahio huma faifca

de fogo , e ateou com tanta força
,
que ar-

rebentou a mor parte do batél , e queimou
íinco foldados, de que morreram três. Chri-

llovão de Sá
,
que hia na manchua , vendo

o defaftre , deo toa ao batél , e fe tornou pê-

ra a náo , e fem fallar com Bernaldim de

Soufa, fe foi na manchua pêra Ternate. Os
Geilolos tanto que viram o defaftre do ba-

tel , diííimuláram por então com o que pe-

diam ; mas como á falta de agua não ha re-

pairo , nem remédio , ao outro dia
,
que eram

dezoito de Março , appareceo a porta da for-

taleza aberta , e EIRey com Cachil Tidore

feu tio 5 e o Caciz maior a ella , e mandou
bradar alto ao arraial , lhe mandaflem hum
Portuguez ,

que queria fallar com elle cou-

fas que importavam. Dando-fe o recado ao

Capitão , mandou lá hum Luiz de Pavia ,

que EIRey recebeo bem , e com elle prati-

cou fobre pazes
,
querendo logo alli conce-

der todos os partidos
,
que elle levava já do

Capitão por apontamentos , fobre o que de-

bateram hum efpaço grande, e por fim não

concluíram em coufa alguma
,

porque os

Ternatezes tiveram maneira com que man-
daram advertir aos do confelho de EIRey

,

que não lhe confentiíTera fallar em pazes

,

âté
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até vir ElRey de Ternate ; o que elles fi-

zeram. E mandou ElRey dizer ao Capitão

,

)) que mandaíTe chamar ElRey de Ternate

)) pêra concluírem todos as pazes , e em quan-

» to elle tardava fícaíTcm em tregoas , e lhes

)) déíTem agua pêra beberem. » lílo lhe conce-

deo o Capitão, deípedindo logo huma co-

rocora muito ligeira a Ternate com recado

a ElRey , ficando correndo em tregoas ; e

hiam ao arraial alguns Geilolos tao fracos

,

e debilitados de não comerem , nem bebe-

rem , que houveram os noíTos compaixão del-

les , e os Ternatezes os proviam com o que

podiam , c logo fe hiam aos poços ( que

nunca D. Rodrigo de Menezes largou ) a

fartar de agua. ElRey de Ternate tanto que

teve recado fe metteo em huma corocora

muito fubtil , e chegou ao exercito Quinta

Feira de Endoenças , e no mcfmo dia o man*
dou o Rey de Geilolo viíitar por Cachil Ti-

mo , homem de grande authoridade antre

clles , e com elle outro Mandarim princi*

pai. ElRey eftava com o Capitão , e os re-

ceberam muito humanamente; e depois das

viíitas trataram fobre pazes
, que fe concluí-

ram com as condições feguintes

:

)) Qiie Catabruno deixaria o titulo de

» Rey , e tomaria o de Sangage
,
que he co-

)> mo Governador, e que ficaria vafTalIo de

» ElRej de Portugal , com duas mil folhas

»de
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5) de olla
,
que são de palmeira , pêra fe ciibrir

» a fortaleza, e quinhentos fardos de Sagú,

)) que he a farinha de páo que lá fe come

,

)> de páreas cada anno.

)) Que fe fahiria da fortaleza elle , e os

^ feus com as fuás peíToas fomente ; e que

)) tudo o que eíliveílb nella havia de ficar por

» defpojos dos vencedores. E que a fortale-

» za fe havia logo de derribar por terra , e

» que nunca mais faria outra. »

Deílas condições fe fez huma pauta pê-

ra os Embaixadores levarem a ElRey , e os

defpedíram com muitas honras. Chegados á

fortaleza deram a ElRey conta de tudo o

que era paíTado , e lhe aprefentáram os Ca-

pítulos das pazes , e fem os querer ver , vef'

tio huma cabaia de veludo pardo
,
(que era

a mefma que Triílão de Taíde lhe mandou
pêra o dia que fe alevantou por Rey

, ) e

com alguns poucos dos feus fe foi ao ar-

raial. O Capitão , e ElRey o fahíram a re-

ceber. Elle chegando a elles , diífe contra o

Capitão: » Com efta cabaia me levantaram

)) os Poríuguezes por Rey , e com ella me
» tornam a defapoíTar. » ElRey , e o Capi-

tão o abraçaram com grandes honras , di-

zendo-lhe o Capitão , » que fe confolaífe
,

» que aquelles eram os frutos da guerra : que

>) elle ficava com feu Eftado inteiro
,
que os

» titulos eram vaidades do Mundo. » E af-

fen-
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fentando-fc todos trcs em cadeiras , coníír-

iTiáram os Capítulos das pazes , e as juraram

a feu modo , ficando alli aquella noite El-

Rey de Geilolo.

CAPITULO XÍII.

De como o Capitão entrou na fortaleza de

Geilolo , e das cruezas que fe nella fize*

ram : e de como Je derribou : e das

mais coufas que fucctdêram,

AO outro dia
,
que foram vinte e fete

de Março , iahio o Capitão do arra-

ial com ambos os Reys , e toda a gente em
armas , e entraram na fortaleza. A gente de

guerra tanto que fe vio dentro , fem darem
pelo Capitão, começaram a matar, e a ca-

tivar quantos Geilolos acharam , entrando

pelas cafas , roubando-as , ufando cruezas

aborrecidas ao nome Portuguez. O Capitão

pedio a EIRey de Ternate que foíTe acudir

áquillo ; e quando chegou , achou já mais de
trinta mortos , e de duzentos cativos , e não
pode fazer coufa alguma naquelle negocio

,

porque os Portuguezes deram por elle mui
pouco. O Capitão como hia enfermo , dei-

tou-fe em hum baileo junto da porta da tor-

re , em que eílavam as mulheres , e filhas de
ElRey , e junto delle fe a (Tentaram ambos os

Reys em hum caixão. Os Geilolos que eí^

ca-
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capavam das máos dos noíTos , vinham fu-

gindo pêra onde eílava o feu Rey
,
pedin-

dO'ihe que lhes valeíTe; ao que elle com os

olhos húmidos reípondia
,
que lhes valeíTem

elles ; e com ver aquellas deshumanidades

,

e ouvir os prantos , e gritos dos vaíTalios

eftava tão feguro
,
que reípondia a tudo o

que o Capitão fallava com cUq , muito atten-

to , eapropofito, fem fazer mais movimen-
to

,
que de quando em quando acudir com

hum lenço a enxugar os olhos. Os Portu-

guezes , e os Ternatczcs andavam pela for-

taleza roubando , e efcalando as cafas , de

que os Ternatezes levaram a fubílancia , e

melhor de tudo , aílim por ferem mais , co-

mo por faberem as caías de mais importân-

cia. O Capitão diíTe a ElRey de Geilolo,

que mandaíle tirar as mulheres da torre
,

porque fe havia de ir bufcar. Ifto fentio el-

Je muito, porque lhe pareceo que lhe ficaf-

fem alli fem ferem viftas , nem esbulhadas

de peíTca alguma ; e levantando- fe , as foi ti-

rar com grande mágoa , e dor de feu cora-

ção , e as levou fora da fortaleza, mandan-
do-as ElRey de Ternate , e o Capitão acom-
panhar

,
porque lhes não íizeílèm alguma

defcortezia.

Sahido o Geilolo pêra fora com ellas,

as levou ao campo , e as poz ao pé de hu-

mas arvores. O Capitão mandou bufcar aquela

le
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le bnluarte , cuidando que fe achaíTe nelle

otiieíouro de ElRey
,
(que elle tinha guar-

dado em outra parte
, ) mas acharam outras

muitas coufas
,
que foram faqueadas , e rou-

badas. Aquella noite ficaram todos na for-

taleza. Ao outro dia ( porque fe hia o Ca-

pitão achando mal ) entregou a fortaleza a

ElRey deTernate; e deixando com elle os

Portuguezcs pêra a defmancharem , fe em-
barcou em corocoras ligeiras , e fe foi cu-

rar a Ternate. Aquella noite que foi fabba-

do de Pafcoa
,

puzeram os noíTos fogo á

fortaleza por muitas partes, que começou a

arder braviííimamente. Durou eí!e cerco três

inezes com muito trabalho , Sol, frio, fe-

de , e alguma fome : pofto que pêra a gen-

te da terra foi grande remédio o das frutas

do mato. Morreram dezoito Portuguezes,

e dos inimigos perto de trezentos.

Sãoeftes Geilolos os mais esforçados ho-

mens , e mais pêra o trabalho que todos os

daquellas Ilhas, o que moílráram bem na-

quelle cerco ; porque quando os noíTos en-

traram naquelta fortaleza , não lhe acharam

nella coufa alguma de comer , nem beber

;

e havia três , ou quatro dias que não comiam
,

nem bebiam , e acharam os noíTos as cafas
,

e as ruas cheias de mortos ,
que cada hora

cahiam de fome , fem nunca fe quererem en-

tregar ; antes diziam ,
que inorreíTem todos

af*
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aílim , edaquella maneira trabalhavam, pe-

lejavam , e íe repairavam. A nova deíla vi-

toria foi má de crer por todas aquellas Ilhas

,

por onde logo correo
,
porque haviam por

impoílivel poder-íe tomar aquella fortaleza.

E aílim era , que fe não fora a fome , nada

a pudera render.

Durou o facco da fortaleza alguns dias

,

e fe acharam muitas fazendas , e ouro , de
. queEIRey de Ternate levou o melhor qui-

nhão. E depois de tudo efcalado , e a for-

taleza queimada por muitas partes , fe embar-

caram todos pêra Ternate. Bernaldim de Sou-
fa depois de fe achar bem de fua enfermi-

. dade
,
que lhe durou alguns dias, fe tornou

a embarcar pêra Geilolo pêra acabar de der-

ribar a fortaleza , e quietar as coufas daquel-

Je Reyno , e foi ElRey de Ternate comel-
je , e todos os Portuguezes , tirando Dom
Rodrigo de Menezes , que por eílar quebra-

do com elle fe deixou ficar.

Chegados a Geilolo , o Capitão mandou
acabar de derribar a fortaleza , e acharam
relia muitas covas abertas , de que tiraram

muita fazenda. Catabruno
,
que já fe chama

Sangage , des daquelle dia que fahio da for-

taleza com as mulheres , nunca mais tornou

a ella , em quanto os noíTos alli eftiveram
,

e fez huma povoação naquelle lugar, onde

fe deixou ficar. E fabendo que o Capitão

era
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era chegado, não fe havendo ainda porfe-

guro , íe foi mais pêra o certao com fuás

mulheres , ficando alli na povoação dous ir-

mãos feus , chamados Cachil Liacá , e Ca-
chil Timou 5 com fuás familias

,
que foram

dar a obediência ao Capitão. E fabendo el-

le que o Sangage era ido da povoação , fi-

cou enfadado
,
por haver que fe não fiara

delle , e rogou a feus irmãos que o foíTem

bufcar , e lhe pediíTem muito que o vieííe

ver 5 e mandou com elles Gabriel Rabello

com alguns companheiros , e lhes deo por
regimento, quetiveíTem com elle muitas pa-

lavras de cumprimentos , e o perfuadiíTem a

vir vello; e quando o não pudeíTem mover,
o notifícaíTem por alevantado , e lhe apre-

goaflbm de novo guerra.

Partidos eíles homens , acharam o Sanga-

ge meia légua pelo certão , com humas ca-

ías feitas fobre huma pequena ribeira
,
que

atraveífava por junto de humas fontes de

agua quente, que eítava muito fraco, e de-

bilitado. Os irmãos, e Gabriel Rabello fal-

láram com elle , e lhe deram o recado do
Capitão , rogando'lhe todos muito que o
quizcíTe ir ver. Elle fedefculpou com dizer,

» que já não era gente
,
que o deixaíTem com

)) fua fortuna
,
que queria morrer por aquel-

» les matos , e que fe não tratafi^e mais dei-

)) le ; que fizeíTem conta que era acabado. »

Couto* TQm, IIL P» //, X Ga-
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Gabriel Rabello aperrou muito com o San-

gage ,
pêra que fcfle ver o Capitão , e que

elle ficaria alli em reféns , e que lhe cortaf-

fe a cabeça , fe delle , nem dos feus rece-

befie elle,'' nem coufa íua algum aggravo. E
não o podendo mover

,
quebrou diante del-

le huma folha de huma arvore em final de

rotura da paz , ( como antre elles fe coílu-

ma,) e fe defpedíram delle ,
movidos de

compaixão do míferavcl eílado em que o

viam\ Aquellas efcufas que o Sangage deo

pêra não ir ver o Capitão , foram , porque

não fe atreveo a ver o rofio a ElRey de

Ternate
,
porque havia que delle lhe nafcê-

ra todo o fcu mal.

Sabendo o Capitão o que paíTaram com

elle ,
quizcra logo mandar gente contra el-

le ; mas ElRey de Ternate lhe pedio» que

» não fízen'e obra por aquelle fó recado ;

)) que lhe mandaíTe flizer outra notificação ,

» que pela ventura fe moveria
,
porque os

» trabalhos cm que fe vira lhe não deixa-

)) vam entender quanto íheaquillo importa-

» va. » Com iílo defpedio o Capitão os mef-

mos Embaixadores ,
por quem lhe mandou

pedir, ))que fe fujeitaíTe á razão , e que el-

» le lhe faria todos os favores que foíTem

))juílos, e que* não quizefiTe perder feu Ef-

»tado. )) Chegados áquelle lugar já o nãoi

acharam ,
porque fe tinha mettido por ef-

fes
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fes matos como defefperado
,

pelo que fe

tornaram.

A Catabruno poucos dias depois diílo

lhe morreo a íua principal mulher, que el-

le muito fentio , e houve que a fortuna o
perfeguia em tudo ; mas com todos eíles tra-

balhos nao IhQ fahia d'alma o grande odia

que tinha a ElRey de Ternate , e andava

cuidando modos de vingança ; e oíFerecen- .

do-Jhe o demónio hum 5 o acceirou , e foi,

que fe fizeíTe Chriftao , e queaílim lhe abri-

ria o tempo occaíiocs pêra fe fatisfazer del-

le por mãos dos mefmos Portuguezes , cren-

do que aquillo que outros buícam pêra re-

médio de fua falvação , lhe foíTe a elÍQ in-^

íirumcnto de fua vingança.

AíTentado niílo , defpedio Embaixadores
no Capitão

5
por quem lhe mandou pedir

hum Padre pêra o bautizar. O Capitão lhe

mandou hum da Companhia, chamado Jv)ão

de Beira 5 ecom elle Balthazar Velofo. Che-
gados ao Sangage , que acharam mal , tra-

tou o Padre com eile íbbre ascoufas denoC-
fa Fé , e o começou a catequizar , e o obri-

gou a deitar fora as mulheres por o man-
dar aíFim a noíía Lei. lílo lhe foi a elle tão

afpero
5
que diíTe ao Padre, «que tudo fa-

» ria , fenão aquillo por então
,
que depois

)i pouco , e pouco fe iria defobrigando del-

?) Ias , e cafando-as
;
porque d'outra manei-

X ii }) ra



3^4 ÁSIA DE Diogo de Couto"

» ra fe logo as defpediíTe , efcandalizaria os

» parentes. » Vendo o Padre que não queria

começar logo afazer execução, o não quiz

bauíizar , e fe tornou pêra a fortaleza
,
que

fe hia acabando de derribar. O Catabruno
dahi a poucos dias morreo rniferavelmenre

,

fcando-lhe três filhos. O inais velho , cha-

mado Cachil Guzarate
, que trazia fua pró-

pria irmã por manceba , tanto que o pai

faleceo foi logo a dar obediência a Bernal-

dira de Soufa , e a pedir-lhc a confirmação

do Eftado do pai. Èlle o recebeo bem , e

lho confirmou com o titulo de Sangage , com
as páreas que eílavam poftas a feu pai. E
porque levava a irmã comfigo , e oRey de

Ternate a defejava , diíTe ao Capitão que o
obrigafiTe a deicalla fora , o que o Capitão

fez ; mas com.o elle lhe eílava affeiçoado,

lhe pedio que lha deixafle ter
,
que elle fe

faria Chriílão ; o que o Capitão lhe eítra-

nhou mais, e lha fez lançar fora, eElRey
de Ternate a tomou pêra ú, O Capitão tan-

to que acabou de derribar a fortaleza fe tor-

nou pêra Ternate. Neíle eftado deixaremos

eftas coufas até torqar a ellas.

CA.
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CAPITULO XIV.

Do que aconteceo a D. Antão de Noronha
na jornada de Catifa : e de como hateo

aquella fortaleza , e os Turcos a defpe-

jãram : e do dejaftre que alli aconteceo

aos nojjòs.

Artido D. Antão de Noronha de Goa ^

como atrás diíTemos no IV. Cap. deíle

IX. Liv. , foi feguindo íua derrota até Or-
muz , onde foi muito bem recebido do Ca-
pitão daquella fortaleza. E vendo-fe ambos
com ElRey fobre o negocio da fortaleza

de Catifa , aíTentáram
,
que ElRey déíTe três

mil homens pêra a jornada, e que foíTe com
elles o Guazil Rax Xarrafo , e Mirmaxet,
a quem ElRey logo mandou negociar , e pre-

parar terradas , e outras embarcações pêra

os levar. Em quanto fe ifto negociava def-

pedio D. Antão de Noronha Manoel de

Vafconcellos por Capitão mor de doze na-

vios ligeiros , com regimento que fe foíTe

lançar fobre Catifa ,
pêra defender que os

Turcos não foíTem foccorridos de Baçorá.

Eíles navios chegaram a Catifa em pou-

cos dias , e furgíram fobre aquelle porto ,

onde fe deixaram eftar até chegar D. Antão
de Noronha

,
que foram dous mezes, che-

gando-fe todos os dias nas marés cheias á

praia
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praia a darem fua bateria á fortaleza , de-

fendendo-lhes de feição os foccorros por mar,

que lhes não entrou dentro coufa alguma ,

com o que os puzeram em muito grandes

neccílidades. D. Antão de Noronha ficou em
Ormuz dando aviamento ás coufas neceíTa-

rias j mandando preparar algumas peças de

bater, muitas mantas, efcadas , e todos os

mantimentos , e munições que pode.

Tendo tudo preíles , deo á vela pêra Ca-
tifa , levando huma muito grande Armada

,

e toda a gente Portugueza , tirando a da

obrigação da fortaleza. Iftoerajá fim de Ju-
lho , e tendo bom tempo , foi em poucos dias

furgir fobre aquelle porto 5 onde achou os

navios de Manoel de Vafconcellos , de quem
foube o eftado em que a fortaleza eftava ,

e do aperto em que a tinham poílo. Dom
Antão de Noronha deo ordem pêra a def-

embarcação
,
que havia de fer ao outro dia

;

e fazendo alardo da gente que levava, achou
mil e cem Portuguezes , e três mil Parfeos

,

e Aramuzanos debaixo da bandeira de Rax
Xarrafo Guazil de Ormuz , e de Mirmaxet
Guazil do Magoftão , em que havia muitos

Mires 5 e Capitães do Reyno de Ormuz. E
commettendo a dianteira a Manoel deVaf»
concellos

,
paflbu toda a gente da Armada

aos navios pequenos, e aos batéis dos ga-

wS»

Ten-
leÓ^
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Tendo tudo prcíles , commettéram a ter-

ra com a maré cheia , onde pojárão os na-

vios de Manoel de Vaíconcellos , e os nof-

fos faltaram logo em terra , onde acharam

alguns Turcos de cavallo , que fahíram a lhe

defender a defembarcaçao , com quem tive-

ram huma arrezoada eícaramuça , levando

os noíTos os Turcos de arrancada até os met-

terem dentro na fortaleza. O Capitão mór
fe poz em terra com toda a gente com íuas

bandeiras defenroladas ; os Portuguezes em
hum efc]uadrão , e os Parfeos em outro. E
chegando-fe bem á fortaleza , afientáram feu

campo perto huns dos outros , e logo lhe

mandaram fazer fuás cavas , vallos , e trin-

cheiras , em que gaftáram aquelle dia , e noi-

te , tudo por ordem , e traça do Capitão

Francez
,
(de quem já dêmos conta , no des-

barato de D. Jorge de Caftro em Ceilão ,

no Cap. VIL do Liv. VIII.
, ) que ElRey

D. João tinha mandado á índia
,

por fer

homem que tinha muita noticia , e exercício

da milicia
,
que nefta jornada fez o officio

de Meftre do Campo, e de Sargento mór.

Depois de feitas as eltancias plantou nellas

íínco peças de bater com feus repairos , e

mantas muito fortes. E tendo tudo negocia-

do , começou a dar fua bateria á fortaleza

com tanta fúria , e força
,
que lhe fizeram

algumas ruinas , e lhe derribaram todos os

ai-
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altos. Os Turcos que eram quatrocentos os

que eftavam na fortaleza , vendo a fúria da

bateria , e os muros rotos por muitas par-

tes , entendendo que fe haviam de perder

,

havendo feu confelho , aíleniáram de fe re-

colherem de noite , e largarem a fortaleza

de Catifa ; e aíHm havendo oito dias que os

batiam , fendo no quarto da modorra , fe fo-

ram fahindo por huma porta falfa , que hia

pêra o certao , em tanto íilencio ,
que não

foram fentidos fenão já nos derradeiros
,
que

foram viílos de três foldados de Pedro Af-

fonfo de Avelar
,
que tinha a eílancia pêra

aquella parte
^
que fe chamavam Martim Caf-

co de Évora, Balthazar de Góes, natural de

Ceita , e Pêro Machado. Eítes eílando vigi-

ando fora dos vallos , fentíram rumor pêra

aquella parte , e viram que os Turcos fe

hiam recolhendo ; e vendo ficar os derradei-

ros , remettêram a elles com muito animo
,

e matár-am hum , e feriram alguns que fo-

ram fugindo apôs os mais que hiam já mui

alongados. Os três companheiros fentindo a

fortaleza defpejada , entraram dentro , e fu-

biram fobre o baluarte fronteiro á eftancia

do Capitão , e começaram a appellidar Por»

tugal ^ ao que fe levantou D.Antão de No-
ronha muito alvoroçado ; e perguntando o

que era , lho dilTeram
,
porque os do mu-

ro fe tinham já dado a conjiecer \ chaman*
do
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do pelos companheiros da fua eítancia. lílo

poz grande alvoroço em todo o exercito.

D. Antão de Noronha mandou pôr to-

dos em armas , e aguardou pela manha ; e

tanto que ella efciareceo , foi caminhando pê-

ra a fortaleza , onde entrou
, ( que os três

foldados tinham já abertas as portas
, ) e foi

a prelTa dos noíTos tanta ,
que houve ho-

mens que entraram por grandes aberturas
,

que a noíTa artilheria tinha feito no muro

;

e hum Lourenço Feio da Ilha da Madeira

,

que ha pouco morreo , nos diíTe que fora

hum delles. Entrando D. Antão de Noro-
nha na fortaleza

, ( em que fe não acharam

fenão algumas peças de artilheria pequenas

,

munições , e pouca roupa que não puderam

levar,) chamou o Guazil Rax Xarrafo , e

lhe diííe , » que aquella fortaleza era de El-

» Rey de Ormuz, que alli lha entregava li-

» vre , e defembargada ; que tomaíTe poíTe

» delia , e a proveífe. » O Guazil lhe diíle

,

)) que não fe atrevia a defendella ,
porque

)) tanto que elle fe partiíTe , haviam os Tur-
)) cos de tornar fobre ella , e que daria no-

» vo trabalho a Ormuz em a foccorrer.» Dom
Antão de Noronha vendo aquelle negocio

,

poz em confelho com os Capitães o que fa-

ria nelle , e aíTentou-fe
,
que fe derribafle

aquella fortaleza
, porque os inimigos a não

tornaíTem a fenhorear , e a fazer fortes nella.

Con-
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Concluido iílo , mandou D. Antão de

Noronha
,
que fe niinaíTem os baluartes pê-

ra arrebentarem ; o que deo a cargo a hum
Meftre das obras que comíigo levou. Eíle

homem andando abrindo as minas , foi dar

em humas neceíTarias de abobada
,
que ef-

tavam em o recanto de hum baluarte , e met-

teo nella certos barris de pólvora , e por fo-

ra lhe fez feus repairos de pedra , e gueche

muito fortes , deixando-lhe lugar pêra felhe

dar fogo. Em quanto fe corria com a obra

das minas , fe deixou D. Antão de Noronha
ficar á fombra de hum baluarte com a prin-

cipal gente da Armada.
E chegando Manoel de Vafconcellos a

elle , lhe diííe que foíTe ver a fua mina que

já cílava acabada
,
(porque aquella obra re-

partio o Capitão pelos Fidalgos pêra fe aca-

bar mais depreíTa. ) D. Antão fe foi com eí-

le 5 acompanhado dos mais dos que alli eí^

ravam; e quiz fua boa ventura, e amofina

dos que alli ficaram
, que em fe elle apar-

tando, cahilTe huma faifca de fogo, que an-

dava pelas cafas da fortaleza , na mina das

neceífarias
,
que efta vara junto do baluarte,

em que D. Antão de Noronha eftava , e dan-

do em baixo na pólvora folta que eílava der-

redor dos barris , e tomando fogo , arreben-

tou a neceíTaria , e o baluarte ; e cahindo

fobre os que ficaram á íbmbra delle , enter-

rou



Dec. VI. Liv. IX. Cap. XIV. 33r

tou quarenta Portuguezes ^ eefcalavrou ou-

tros muitos.

Dos mortos conhecidos foram , hum fi-

lho cie Pedro Affonfo de Avelar ; Pêro Coe-

lho de Caílro; Balthazar do Amaral, filho

do Doutor Francifco do Amaral , Correge-

dor da Corte ; Gonçalo de Moraes de Sou-

fa ; Francifco Botelho , filho do Meirinho

da Inquiíição do Reino , e outros muitos

Cavaileiros muito honrados. D. Anrão de

Noronha acudio áquella parte ; e vendo a

defaventura , (poílo que por hum muito pe-

queno efpaço efcapára delia,) fentio o ca-

fo tanto 5 que lhe correram as lagrimas pe-

los olhos. Vendo-o aíTim Mir Maxet , Gua-
zil do Magoílão , chegou-fe a elle , e lhe

diíTe

:

» Senhor , ifto sao cafos da guerra , não

)) vos entrifteçais aílim ; lembre-vos que os

)) Turcos eftam muito perto , e que em ía-

)> bendo efta defaventura podem voltar em
)) companhia dos Arábios , » que os favore-

ciam 5 de que era Xeque hum valente Mou-
ro 5 chamado Bemjabre. D. Antão de Noro-
nha pareceo-lhe bem a lembrança de Mií
Maxet, e mandou dar fogo ás minas, que
deram com todos os baluartes , e muros por

eíTes ares , e logo fe recolheo ao arraial ,

onde paíTou aquelle dia , e noite com gran-

des vigias. Ao outro dia foi avifado, que

os
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os Turcos eram recolhidos, e que o Xeque
Bemjabre eflava com oitocentos homens de

cavallo dalli a meia légua , vendo íe lhe dava
o tempo occaíião pêra fazer algum falto.

D. Antão de Noronha informado que não
havia mais gente, e do modo de como ef-

tavam os Arábios alojados, ordenou de dar

nelles , tendo-o em fegredo
,
porque os meí^

mos Mouros de Ormuz os não mandaíTem
avifar. E dando recado a certos Capitães pê-

ra que cíliveíTcm preftes com fua gente , tan-

to que o quarto d'aiva entrou , defpedio Pe-

dro Affonfo de Avelar com perto de duzen-

tos e lincoenta homens , os mais delles de

efpingardas
,
pêra que foíFem dar no Bemja-

bre. E fíhindo os noíTos do exercito em mui-
ta boa ordem , foram com efpias bufcar os

Arábios ; mas elles que traziam mui gran-

des vigias fobre os noílos , fentíram o tro-

pel que hia , c deixando o feu arraial, fe fo-

ram acolhendo a unha de cavallo. Os nof-

fos chegaram ao lugar em que elles eílavam ,

e acharam algumas tendas pobres , e outras

coufas poucas. E porque não levavam or-

dem pêra mais , fe recolheram ao exercito

,

fem lhes acontecer defaftre algum.

CA-
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CAPITULO XV.

De como D. Ajitao de Noronha foi ter a

Baçord , e entrou o rio Eufrates . e to-

mou huma fortaleza aos Turcos : e do ar-

dil de que o Baxd ufou pêra a nojfa Ar-

mada fe recolher,

DEpois da fortaleza de Catifa fer pofta

por terra 5 e arrazada , não havendo al-

li mais que fazer, determinou D.Antão de

Noronha paíTar a Baçorá , como levava por

regimento, pêra favorecer aquelleRey, que

eíperava por elle pêra com os da íiia liga

commeiter aquella fortaleza. E embarcan-

do- fe , defpedio os navios de alto bordo pê-

ra Ormuz , e nelies o Guazil de Ormuz , e

o de Magoílão , com fuás companhias ,
paf-

fando a gente toda a dezoito fuílas. E dan-

do á vela , foram entrando pêra o fundo da-

quelle Eftreito. E huma noite lhes deo hu-

ma tormenta , com que fe apartaram nove na-

vios
,
que fe defapparelháram. D. Antão de

Noronha com os outros nove foi feu cami-

nlio até chegar aboca do rio Eufrates, on-

de fe deixou eftarefperando pelos outros na-

vios. Dalli defpedio huns Arábios da com-
panhia do Embaixador de ElRey de Báco-
ra Tque foram a Goa) com cartas aííim pê-

ra ElRey , cgmo pêra os Senhores Gizares

,

V em
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em que lhes dava conta de fua chegada , e

que ficava efperando por recado feu pêra fa-

ber o modo , e ordem que havia de ter no
commetter aquella fortaleza.

Partidas eílas cartas , havendo fetc dias

que alli eítava , chegaram os outros nove na-

vios de fua conferva , com que entrou pe-

lo rio Eufrates 5 e chegou a huma Ilha que
faz logo dentro, chamada Mouzique. Aqui
eftava hum caílello Roqueiro pequeno com
alguns Turcos

,
que tanto que viram a nof-

fa Armada o defpejáram. O Capitão mor
mandou gente a terra

,
que entrou dentro

,

e o achou vaíio : aqui ficou efperando por
recado de EIRev deBaçorá , e dos Gizares.

O Baxá de Baçorá
,
que era Alybaxá, tan-

to que foube da Armada Portugueza , en-

tendendo que havia de ter intelligencias com
os Gizares , e Arábios do certao, teve tal

induílria
,
que tomou todos os caminhos

,
por

onde fe podiam cartear , e quiz a defaven-

tura que houveíTe ás mãos as cartas que Dom
Antáo de Noronha Ihesefcreviaj ecomo o
Mouro era fagaz , e prudente , fez humas
cartas falfas em nome do Rey de Baçorá

,

e dos Gizares, efcritas pêra ellemefmoAly-
baxá , em que lhe diziam :

» Que elles eram Mouros , e vaííallos ào
» Turco 5 e que não era razão que favore-

)) ceifem Chriftãos contra outros de fua fei-

ta ;
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» ta ;
que elles queriam fazer aquelle fervi-

)) ço ao Turco
,

que era entregarcm-lhe a

)) Armada Portugueza toda , como já lhe ti-

» nham promettido por outras cartas, e que

)) pêra final dilfo lhes mandavam aquella car-

)) ta
,
que o Capitão mórPortuguez Iheman-

» dára
; que eftiveíTe preíles

,
porque elles lhos

i) entregariam todos nas mãos. »

Eílas cartas falfas que o Baxá fez em fe^

gredo , mandou ler em público diante de mui-

tas peflbas 5 em que entravam dous mance-
bos , hum Venezeano , e outro Neapolita-

no
,
que elie trazia cativos , e de induftria

lhes metteo nas mãos a carta de D. Antão de

Noronha
,
pêra que a viíTem , ainda que ef-

tava cm Parfeo , mas aílinada do feu íinal

ordinário. E tomou alli logo confelho com
todos fobre o modo que teria naquelic ne-

gocio. Depois diílo paliado, a poucos dias

mandou tirar os ferros aos dous Italianos,

e lhes deo azo pêra que fugiílbm
, ( outros

dizem que elle mefmo lhes difle
,
que os li-

bertava , e que fe foílbm pêra onde quizef-

fcm
;
) mas como quer que fofle , eftando a

Armada furta em Mouzique da outra ban-

da , a que commummente chamam de Per-

íia , fendo na verdade de Suíia , a que os

Mouros chamam Suíiílan
, ( que he o mef^

mo que Província de Suíia,) ouviram hu-

ma noite chamar da terra
^ que os mandaf*

fem
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fem recolher, que eram huns Chriftãos fu-

gidos. D. Antão de Noronha receando que
aquillo foííe algum engano , lhes mandou
bradar que fe metteíTem dentro na agua até

amanhecer , e que aíhm não feriam fentidos.

D.Jcronymo de Caílello-branco
,
que eftava

mais perto da terra , arriando a amarra, che-

gou-fe aelía, e recolheo os dous mancebos
fem D. Antão de Noronha o faber , e de
madrugada os levou ao feu navio. O Capi-

tão mór os reccbeo bem , e elles lhe diííe-

ram » que eram Chriílãos , e que o Baxá os

» libertara , e que houveram por melhor par-

)) tido recolherem-fe á fua Armada , que irem

» por terra. » O Capitão perguntando-lhes

por novas de Baçorá , lhe diííe hum delles

:

» Vê , Capitão 5 o QUQ tazes , e quem vens foc-

» correr
,
porque eílás trahido , vendido , e

)) enganado : porque faberás que os Gizares

)) fe tem carteado com o Baxá pêra te en-

)) tregarem com toda eíla Armada
,
porque

» a carta que Jhe efcrevedes , elles lha man-
» dáram com outras de engano que tinham

» ufado comtigo , e que por fervJrem o Tur-

» CO , elles dariam ordem pêra vos tomarem
» todos ás mãos. » D. Antáo de Noronha fi-

cou fobrefaltado daquelle negocio , e houve
que podia fer ,

porque Mouros tudo tenta-

riam contra Chriílãos. E perguntando aos

mancebos fe viram ciks a fua carta , e íinal

,
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lhe diíTeram que íim ; e mandando chamar
todos os Capitães á fua fufta , lhes deo con-

ta daquellc negocio , e fe fe daria credito

áqueJles homens, ou fe feria aquiiío inven-

ção do Baxá pêra os fazer tornar.

Eítando debatendo todos fobre ifto , Lou-
renço Vaz Pegado ,

que hia por foldado de

D. Antão de Noronha , eílava debaixo do
baileo da fuíla (cm que todos os do con-

felho eftavam ) ouvindo o que fe tratava

,

diíTe alto : » Qiie máo feria m.ofirar-fe-lhes o
» final do Capitão mór aos Italianos

,
pêra ver

)) fe o conhecem , e fe he femeihante ao da

)) carta que viram ? » Foi iílo ouvido em fi-

ma 5 onde fe fazia o confelho, e não foou

mal a todos ; e pêra mais fe certificarem íe

aííináram todos aquelles Capitães em huma
folha de papel , e D. Antão de Noronha an-

tre elhsy e chamados os mancebos lhes de-

ram a folha de papel cheia de feus finaes

,

pêra que lhes moílraíTem o final da carta que

lá viram. E correndo ambos os olhos de-

ram no de D. Antão , e diíTeram
,
que co-

mo aquelle era o final que elles viram na

carta
,
porque era de huma letra Latina mui-

to boa. Com iílo fe certificaram todos fer

verdade o que eJIes diziam , ê que os Giza-

res lhes tinham armado traição , e aíTentá-

ram que fe recolheíTem pêra Ormuz, como
logo fizeram.

Couío. Tom. UL P,iL Y Che-^
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Chegados âquclla fortaleza , mandou Dom

Antão de Noronha varar os navios > e con-

certallos, e fez pagas aos foldados , e lhes

mandou dar mezas. Pouco depois diílo che-

gou hum.mercador Mouro
,
que paíTou por

Baçorá
,
por quem aquelle Baxá mandou di-

zer a D. Antão de Noronha
,

que lhe pe-

zára muito de fe eile recolher tão depreíTa ^

porque defejava de o ter por liofpede
,
ga-

]3ando-fe ao mercador Mouro do eílratage-

ma , de que ufou com os Portuguezes na in-

venção da carta.

CAPITULO XVI.

Da guerra que o Maàune tornou a fazer
ão Rey da Cota : e de como anataram ef-

te Rey por defajire : e da Armada que

efte a7ino de Jlncoenta e hum partia do

Reyro , de que era Capitão mor Diogo Lo-
' pes de Soiija : e de como o Vifo-Rey Dom

Ajfonfo de Noronha partio pêra Ceilão*

A Trás no Cap. VIL doLiv. VIIL dê-

mos conta , como o Madune Rey de

Ceita vaca em Ceilão , depois de fe ver des-

baratado por D. Jorge de Caíiro , fe recon-

ciliara com o irmão Rey da Cota , forçado da

neceílidade; mas ccmo o ódio que ihe tinha

era entranhavel , dilllmulou em quanto foi

verão» E tanto que o inverno entrou , ajun-

tan-
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tando feus exércitos , abalou contra o irmão

pêra o acabar de deílruir
,
(por fer tempo ,

em que não podia ler íbccorrido da Índia.)

ElRey da Cota tanto que teve avifo diílo,

ajuntando fuás gentes , mandou feu genro

Tribuly Pandar , e em fua companhia Gaf-

par de Azevedo , Feitor , e Alcaide mor,
com todos os Portuguezes

,
que feriam per-

to de cento , pêra que foíTem ter o encon-

tro aoMadune, que já lhe entrava por feu

Reyno. O Tribuly Pandar foi bufcar o Ma-
dune

,
que andava fazendo grandes eftragos

,

e teve com elle alguns recontros , em que

ihe matou alguma gente , e o fez recolher

pêra a outra banda do rio de Calane , on-

de aílentou feu exercito , ficando Tribuly Pan-

dar com o feu da outra parte.

ElRey da Cota fabendo eílar alli o pai,

fahio de Cota , e fe foi ao exercito pêra o
ver , e quiz a defaventura que efrando os

Portuguezes em huma varanda muito gran-

de comendo , chegaíTe a huma freíla da ban-

da de fora pêra os ver; ecftando nella, lhe

deram huma efpingardada pela cabeça , de

que logo cahio morro , fem fe faber donde
fahíra , e acudindo todos á revolta , acha-

ram o Rey morto ; e recolhendo-o o Tri-

buly , fe foi com eile pêra Cota. Alevan-

rado o exercito , depois de lhe fazerem fuás

exéquias
,

puzeram o Príncipe Dramabella

y ii na
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na cadeira Real, c o levantaram por Rey,
dando-lhe os Grandes a obediência a íeu mo-
do , fendo íeu pai o primeiro , e depois o
Alcaide mor , e todos os Grandes do Rcy-
no 5 o que íe fez no mefmo dia fem feílas

,

nem apparato.

O Madune tanto que foube da morte do
irmão , fe foi com feu exercito ao lugar de

Balegaie , huma leg-aa da Cidade da Cota

,

edalii mandou requerer aos Grandes da Co-
ta

,
que lhe foíTem dar a obediência , como

a feu Rey , porque pertencia a elle aquelle

Reyno por direito. Os Grandes lhe manda-
ram dizer , » que elles tinham P^ey , e Prin-

2) cipe herdeiro de direito , a quem já tinham

» dado obediência j e que em feu ferviço , e

» etn defensão de feu Reyno haviam todos
'» de morrer. » Com eíla rcípoíla fe foi o Ma-
dune chegando mais á Cidade , e aíTentou

feu exercito á vifta delia , ficando-lhe no meio
liuma alagôa. Vendo o Tribuly Pandar a-

quelle atrevimento , ajuntou a gente que po-

de , e com ellç os Portuguezes , e íahio a

Madune , e travou com elle huma afpera ba-

talha 5 em que os noíTos levaram a dianteira ,

e fizeram taes coufas , que arrancaram do
campo os inimigos com perda de muita gen-

te , e o Madune íe foi pêra hum lugar cha-

mado Canabol , ficando o Tribuly corren-

do com a guerra , e com o governo ,
por

fer
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fer o Rev íeu neto muito moco. EIRey fi-

cou na Gota fazendo as exéquias a feu avô,
cuja morte muitos annos fe iLifpeitou vir-lhe

dos Portuguezes peitados do Madune , até

que falecendo hum António de Barcellos ,

dalli a bem de annos , diíTe á hora de fua

morte » que por aquelle eílado em que ef*

» tava
, que dle fora o que matara a ElRey

)) da Cota por puro defaftre , atirando a hu-

» ma pomba, eque fe não fufpeitaíTe outra

» couía
,
porque aqueila era a verdade. » Ao

tempo do falecimento deik homem fe achou
preíènte hum Chingalá , Chriílao , e muito
antigo , de que nós foubemos iílo , e cUq o
diíTe ao Rey feu neto. Folgamos de averi-

guar eíla verdade por homem natural daquel-

h Ilha
,

pela ruim opinião que fe tinha dos
Portuguezes neíla matéria.

Eílas novas fe mandaram logo em Agof-
to ao Vifo-Rey

,
que vendo quão neceífa-

rio era acudir áquellas coufas , mandou ne-

gociar a Armada com muita preífa
,
porque

lhe era forçado partir em Setembro , e poz
logo toda a Armada no mar , e começou a

pagar á gente.

Sendo dez defte mez , furgíram na bar-

ra de Goa íinco náos , de oito que tinham
partido do Reyno , de que eraGapitâo mór
Diogo Lopes de Soufa. Os mais Capitães

eram Francifco Lopes de Soufa, que trazia



34^ ÁSIA DE Diogo de Couto
a Capitania de Maluco

, Jacome de Mello,
Lopo de Soufa , e Micer Bernardo. Das ou-
tras três náos que faltavam , eram Capitães

D. Jorge de Menezes Baroche
,

que ficou

invernando em Moçambique , Ayres Moniz
Barreto

, que foi tomar Ormuz , e D. Dio-
go de Almeida , filho do Contador mor, que
foi tomar Cochim , como adiante diremos.

Efte Fidalgo andando em requerimento
foi defpachado com três annos da Capitania

de Dio , de que fe elle aggravou; equeren-
do-o ElRey fatisfazer a requcrim.ento de hu-

ma fua irmã , Dama da Rainha D. Catha-
lina , lhe deo m,ais outros três annos , com
que cílava defpachado Francifco de Soufa
Tavares apôs elle, que os largou a ElRey,
e os trafpaílbu em D. Diogo de Almeida ,

pela Capitania mór das náos do Reyno
,
que

lhe ElRe)^ deo ; e quando lhe paíTou diílo

portaria
, já D. Diogo de Almeida eítava em-

barcado. E dizem
,
que quando ElRey deo

o defpacho a fua irmã , diíTera : Não cuidei

que voíTo irmão era tão cubiçofo
, já eílará

fatisfeito. E mandando ella a feu irmão á

náo a portaria , e eícrevendo-lhe o que paf-

fára com ElRey , tomado gUq do que El-

Rey dilTera
5 (porque havia que por fi me-

recia m.uito mais
,
) tornou a mandar a por-

taria a ElRey , e efcreveo-Ihe huma carta ,

em que lhe dizia : » Que nunca no feu fer-

» vi-
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» viço lhe entrara refpeito algum , nem cu-

>> bica ,
que íein aquella mercê elie o iria

» íervir á índia. » ElRe^ fe houve por de-

lervido de D. Diogo lhe enjeitar fuás mer-

cês ; e porque as mios hiam já á véla , dei-

xou de o m.indar deíembarcar ; mas man-

dou-o rifcar de Teus livros , e o anno feguin-

te elcreveo ao Viib-Rey D. AfFonfo de No-
ronha

,
que ie nao íèrviíTc delle emcouía al-

guma , como adiante diremos.

Com a chegada das náos deo o Vifo-

Rey prefla á fua embarcação ; e entregando

a índia ao Capitão da Cidade ^ e com elle

por Deputados o Ouvidor Geral , Veador da

Fazenda 5 e outros, (porque o Bifpo hia em
lua companhia a viíitar, ) fe embarcou , e deo

á véla em fim de Setembro. Levava o Vifo-

Rey dez galeões , oito caravelas , e galés,

e perto de íincoenta navios de remo , antre

galeotas , fuftas , ecatures. Os Capitães que

neíla Armada o acompanharam , são os fe-

guintes.

D. Fernando de Menezes feu filho , Dom
António de Noronha filho do Vifo-Rey Dom
Garcia de Noronha , Eytor de Mello , Dio-

go Alvarez Telles , Baftiao de Sá , Francif-

co de Mello Pereira , D. João Henriques ,

Martim AfFonfo de Miranda , Pêro Barre-

to , Vafco da Cunha , Gonçalo Pereira Mar-
ramaque , AfFonfo Pereira de Lacerda , Dio-
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go de Soufa , Diogo de Miranda Henriques

,

Diogo de Mello Coutinho , António de No-
ronha 5 Jorge Pereira Coutinho , Fernão de
Caftanhofo , Nicoláo de Soufa , Álvaro de
Lemos , Manoel do Canto , Pêro Vaz de
Matos 5 João da Rocha, Mathias de Trin-

chei , Luiz Mergulhão , Pêro Salgado Alfe-

res do Vifo-Rey , e feu Veador , Simão Bo-
telho Veador da Fazenda , André de Men-
danha Ouvidor Geral , Manoel da Cunha

,

e outros Fidalgos , e Cavalleiros. Neíla Ar-
mada foram três mil homens

,
gente mui luír

trofa. O Vifo-Rey deixou dado ordem ás

náos que haviam de partir pêra oReyno; e

do galeão S. João , que fe eftava concertan-

do em Goa
,
que ficou do anno paífado , deo

a Capitania a Manoel de Soufa de Sepúl-

veda
,
pêra fe ir nelle com fua mulher , e ca-

fa pêra o Reyno. Ecomo foi tempo, parti-

ram as náos pêra Cochim tomar a carga. O
Vifo-Rey foi feguindo fua derrota até Co-
chim , onde de paífagem deo defpacho a al-

gumas coufas ; e partindo dalli , dobrou o
cabo do Çamorim , e atraveílbu a Ceilão,

aonde chegou em breves dias.

CA-
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CAPITULO XVII.

De como o Vifo-Rey D. Ajfonjo de Noronha
defeynharcou em Columbo , e Je vio com o

Rey da Cota : e do concert') que amhosfi-

zeram co7itra o Mãdune : e de como o des-

barataram y e tomaram a Cidade de Cei-

tavaca,

SUrto o Vifo-Rey com toda fua Arma-
da no porto de Columbo , ao outro dia

defembarcou , e ElRey , e Gaípar de Aze-
vedo Alcaide niór lhe fizeram hum muito

grande recebimento; porque por alguns na-

vios de remo que foram diante , tiveram avi-

ío de fua vinda , e logo o foram efperar a

Columbo, levando ElRey comfigo feu pai,

e os principaes de fua Corte. O Vifo-Rey
fe apofentou na feitoria , e logo defpedio

feu filho D. Fernando de Menezes com qui-

nhentos homens pêra fe ir metter na Cida-

de da Cota
, pêra que tomaíle os paffos del-

ia
,
porque ninguém fahiíTe pêra fora ; o que

D. Fernando fez
,
pondo hum Capitão com

cem homens em guarda das cafas de ElRey
,

pêra que fe não buliíTe em coufa alguma
^

íazendo-fe eftas prevenções
,
que efcandali-

záram a m.uítos
;
porque parecia que hiam

mais a conquiftar Rey amigo
,
que a inimi-

go. O Vifo-Rey depois que em Columbo
deo
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deo ordem a algumas coufas , íe partio pê-

ra a Cora com todo o poder , e depois de
fe apofentar , lançou máo dos Modeliares
principaes , e dos criados , e mais antigos da
caía de ElRey , fem qUq lhe poder ir á mão ,

€ começou a inquirir dos thefouros dos an-

tigos Reys , porque íe preílimia que eram
muito grandes ; e porque não pode tirar cou-

ía alguma delles , mandou metter alguns Mo-
deliares a tormiento , e nao fabcmos com
que direito, ejuíliçai e foi nifto tão dema-
jiado , e levou iílo por tão ruins termos

,
que

eícandalizados todos dos tormentos que vi-

ram dar a alguns, começaram-fe a defpeiar

poucos 5 e poucos , e naquelles dias fe paf-

laram ao Madune mais de íeiscentos dos prin-

cipaes. Vendo oVifo-Rey que lhe não def-

cubriam coufi alguma , mandou bufcar as

cafas de ElRey, dcvaçando-lhe feu recolhi-

mento , e lhe tomou todo o dinheiro de ou-

ro , em que entravam quinhentos e feíTenta

Portuguezcs de ouro velho
,
prata

,
jóias,

pedraria , e fó o dinheiro montava mais de

cem mil pardãos ; o que tudo fe carregou

Ibbre Simão Botelho , Veador da Fazenda
,

em hum livro feparado
,
que anda nos Con-

tos da Fazenda de Goa , onde vimos eftas

coufas. Depois de tomarem a eílc pobre Rey
tudo o que IhQ acharam , tratou o Viío-Rey
com dÍQ y e com feu Pay Tribuly Pandar

fo-
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íbbre os negócios do Madune , e fe concer-

taram deíla maneira.

» Que o Vifo-Rey , e elles ambos iriam

)) contra o Madune, e que fe não alevanta-

)) riam de íbbre elle até o haver ás máos , e

)) o deílruirem de todo
,
porque mais lhe não

)) pudelTe dar trabalho , e que lhe dariam du-

)) zentos mil pardáos pêra as defpezas da-

)) quella jornada , cento logo , e outros cen-

» to depois 5 )) de que fe paílbu hum Conhe-
cimento

,
que fe encarregou fobre o Fei-

tor da Armada Manoel Colaço , e depois

fobre o Feitor de Cochim , e delle por en-

trega ao Recebor dos refles , onde o nós fo-

mos ver , e não declara a divida de que he ,

fenão dizer fomente devellos , fem declarar

o tempo em que era obrigado aos pagar , o
que devia de eflar no próprio que não acha-

mos. Aílim mais fe concertou o Vifo-Rey
com o Rey da Cota

,
que todas as prezas

que fe tomaíTem em Ceitavaca fe partiriam

pelo meio , ametade pêra ElRey de Portu-
gal 5 e a outra pêra o da Cota.

Feitos , e aííinados eftes concertos , fe

começaram a preparar pêra a jornada con-
tra o Madune 5 dando ÉIRey da Cota logo
ao Vifo-Rey oitenta mil pardáos á contados
cem mil que era obrigado a lhe dar logo

;

que ainda pêra lhe dar eítes , vendeo jóias
,

e outras coufas do ferviço de fua peífoa , e

ca-
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caía, que comíigo trazia, e por iíTo as fal-

vou. E logo fe puzeram em campo ElRey,
e feu pai com quatro mil homens , e o Vi-

fo-Rej com perro de três mil Portuguezes.

Antes que partiíle chegou D. Diogo de Al-

meida , filho do Contador mór, com ílncoen-

ta foldados, que o Viío-Rey recebeo mui-
to bem.

Eíle Fidalgo , como diffemos no Capi-

tulo paílado
5

partio aquelle anno do Rey-
no por Capitão da náo Efpadarte , da com-
panhia de Diogo Lopes de Soufa; e tendo

ruim tempo, paíTou por fora da Ilha de São
Lourenço , e com muitos trabalhos , e rif-

cos foi tomar Cochim , de quinze de Outu-
bro por diante ; c fabendo fer o Vifo-Rey
em Ceilão , fretou logo huma fuíla , e ajun-

tou fincoenta foldados da íua náo , e fe par-

tio cm fua bufca, e achou-o na Cota já no
campo.

PreRes todas ascoufaspera a jornada, o
Vifo-Rey começou a marchar em muita boa
ordem, levando a dianteira D. Fernando de

Menezes feu filho , com todos os Fidalgos

mancebos
, que logo fe paífáram pêra elle.

O Madune tanto que teve avifo da chega-

da do Vifo-Rey , fortificou fuás tranqueiras

,

e guarnecco-as de muita gente, e munições ,

e elle ficou de fora com três mil homens ef-

colhidos pêra acudir onde foíTe neceiTario.

Os
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Os noílòs chegaram á primeira tranqueira

,

commettendo-a por todas as partes ; e poílo

que acharam muito grande reliíkncia , foi en-

trada com mortes de muitos dos inimigos ;

e paíTando adiante , tomaram as outras duas

tranqueiras
,

que foram defendidas muito

bem , mas entradas dos noííos com muito

grande valor. E paíTando pêra a Cidade de

Ceitavaca , foram os da dianteira tendo al-

guns recontros com o Madune , em que o
desbarataram de todo , e elle com cem ho-

mens foi fugindo pêra humas ferras muito

fortes 5 chamadas Darnagale. O Vifo-Rey
entrou na Cidade de Ceitavaca fem refiílen-

cia , e fe apofentou nos Paços do Madune,
e EIRey da Cota junto ao Pagode , e man-
dou logo pôr guardas nas entradas da Cida-

de
5
que foi logo faqueada , aílim dos nof-

fos , como dos de EIRey da Cota , e fe

acharam nella muitas prezas. O Vifo-Rey
mandou cavar os Paços de EIRey todos

, pê-

ra ver fe achava os thefouros
,
que não achou,

e o mefmo fez ao Pagode grande que alli

eftava , em que fe acharam muitos idolos de
ouro, e prata, grandes, e pequenos, can-

dieiros , bátegas , campainhas , e outras cou-

ías , todas de ouro do ferviço do Pagode

,

e algumas peças de pedraria
, que tudo fe

carregou fobre o Veador da Fazenda Simão
Botelho : todas eílas peças vam por addiçoes

fem
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fem avaliações , e por ifto não eftimamos o
que valeriam. Tudo iílo o Vifo-Rey reco-

jheo 5 fem dar ametade ao Rey da Cota ,

como eílava contratado, afora o que fe fo-

negou , e efcondeo
,
que fó Deos fabe o que

íeria.

EIRey da Cota mandou lançar efpias ao
Madune ; e fabendo que fe recolhera ás fer-

ras de Darnagale com poucos
, pedio ao Vi-

fo-Rey quinhentos homens pêra irem com
Tribuly Pandar feu pai dar nelle , ehavelJo

ás máos
;
porque fe diíIimuIaíTe com aquel-

le 5 em virando as coftas Jogo fe iiavia de

tornar a refazer , e dar novos trabalhos áquel-

la Ilha, e aoEílado da índia. O Vifo-Rey
lhe diíTe que Jhe parecia bem , e com iíTo

lhe pedio os vinte mil pardáos
,
que lhe fi-

cara devendo do reílo dos cem mil. E co-

mo EIRey eílava pobre , e pêra os oitenta

mil que deo , vendeo ainda coufas do fer-

yíço de fua peíToa , como atrás diíTemos ,

não pode ajuntar o dinheiro , nem. teve don-

de , e diílimulando o Vifo-Rey com aquel-

le negocio , diíle; Que era já tarde, e que

)) lhe era neceífario ir defpachar as náos que

5) haviam de ir pêra o Reyno ; » e deixando

Ceitavaca , fe foi pêra Columbo
,
pêra dar or-

dem a algumas couías daquella Ilha primei-

ro que fe partiíTe.

CA-
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CAPITULO XVIIT.

De como D. Antão de Noronha 'veio de Or-
muz , e foi por Capitão mor ao Malavar ,

e do que lhe acojíteceo : e das coufas em
que o í^ifo'Rey proveo em Ceilão : e de co-

mo foi a Cochim , e deo no Chembe : e do

que alli lhe fuccedeo»

jy o Cap. XV. do IX. Livro deixáinos

D.Antão de Noronha invernando em
Ornuiz , depois daquelle fucceíTo de CatiFa

,

e Barém. E porque levava por regimento

,

que fe foíTe logo pêra Goa tanto que entraf-

fe o verão , o fez ailim , e em Setembro íe

embarcou , e foi tomar Mafcate , onde fe

deteve alguns dias. Fazendo- fe daíli á véla,

não achando contraíles no caminho, foi to-

mar Goa quaíi no íim de Outubro. Surgin-

do na barra , foi o Veador da Fazenda ter

com ç\\q , c IhQ deo hum regimento
,
que

alli deixou o Vifo-Rey , em que lhe man-
dava

, que tanto quechegafle de Ormuz , fe

partiíTe logo com a mefma Armada pêra o
Malavar

,
por não ficar aquella coíia def-

amparada , em quanto elle eíliveíTe em Ceilão.

Com efte regimento fe fez D. Antão de

Noronha preíles , e provendo-lhe o Veador
da Fazenda a Armada , dejxando os galeões

,

fe paíTou a huma galé , e com todas as ca-
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ravelas de fua companhia

,
que eram três,

ou quatro , e os navios de remo , fe fez lo-

go á vela pêra o Malavar , e foi 1urgir com
toda a Armada na barra de Calecut pêra de-

fender a navegação aos Mouros. Dalli fez

toda a guerra que pode ao Çamorim , man-
dando-ílie dar em muitas povoações que lhe

os noíTos abrazáram , e queimaram. E dei-

xalio-liemos aílim agora por toriíarmos a

continuar com o Vifo-Rey
,
que já deixá-

mos em Columbo.
Alii deo ordem ás coufas daquella Ilha

,

aíTentando deixar quatrocentos homens de

guarnição na Cidade da Cota pêra feguran-

ça delia , e nomeou por Capitão mor daquel-

la Ilha 5 e da Armada que alli deixava, a

D. Joáo Henriques , e lhe ordenou dez na-

vios de remo , de que eram Capitães Dom
Duarte Deça

, Jorge Pereira Coutinho , Dio-
go de Miranda Henriques 5 Fernão deCaf-
tanhofo , António de Noronha , Ruy de Bri-

to , Nicoláo de Soufa
, João Coelho de Fi-

gueiró , e Mai]oel Colaço por Feitor da Ar-

mada. Deixou por regimento a D. João Hen-
riques

,
quereíidiíTe na Cidade da Cota, no-

meando-lhe por Ouvidor pêra correr com a

juftiça a Rafael Corvinel , e o cargo de Al-

caide mor da Ilha proveo em Fernão de Car-

valho
,

que havia de rcíidir na Cidade de

Columbo , aíTentado por confelho de todos

os
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os Capitães
,
que fe cercaífe toda á roda o

mais depreíía que pudeíTe fer , deixando lo-

go pêra iíTo officiaes. E aíIiiTi tanto que o
Vifo-Rey fe embarcou , fe puzeram logo as

mãos á obra , e fe começou a cercar detai«

pas , de que ainda hoje a mor parte eftá em
pé. O Vifo-Rey foi dando preíTa a eftas cou-

las pêra fe embarcar , e parece que deter-

minava de levar comíigoTribuiy Pandar pai

de ElRey , do que çlle foi aviíado ; e fur-

tando-lhe logo o corpo , fe recolheo pêra

huns matos
,
que eílam huma legua da Co-

ta , de que o Vifo-Rey ficou muito enfada-

do , mas diíUmulou , e apertou com EIRey
que fe fizefle Chrifíão por algumas vezes ,

de que fe elle efcufou com lhe dizer » que

» por então lhe não convinha mudar lei
,
por-

» que como havia pouco que reinava , efea

Ti tio o Madune trazia o penfamento occu-

)) pado em lhe tomar o Reyno , fer-lhe-hia

» hum mui grande alvitre ,
pêra induzir a

)) feus vaíTallos
, que fe foíTera pêra elle , o

» que feria caufa de fe perder aquelle Rey-
» no

i
mas que lhe daria hum Principe leu

)> primo com irmão pêra o levar perà Goa

,

» e que lá o fizeíTe Chriílao , » e logo Jho en-

tregou
,
que o Vifo-Rey mandou agazalhar

no feu galeão , e em Goa o fez Chriílao

com grande folemnidade ; e quando fe foi

pêra o Reyno , o levou comílgo ^ e EIRey o
Couto. Tom» IIL Pz iL Z ni an-
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inandou entregar aos Padres da Companhia
pêra o douninarem , dandc-lhe feiscentos

mil reis pêra deípeza de fua caía.

Andou eíle Príncipe (que fe chamava
Dom João) na Corre muitos annos , e El-

Rey lhe fazia honras , e lhe dava cadeira co-

mo aos Condes
,
quando com elle fallava.

Depois o mandou pêra a índia com os mef-

mos feiscentos miil reis de tença , e na Ci-

dado de Goa cafou com huma mulher Por-

tugucza 5 filha de hum Cavalleiro honrado^
que ainda vive, e o Principe de Ceilão (què

aílim fe intitulou fempre) faJeceo , e jaz en-

terrado em S. Francifco de Goa. Dêmos con-

ta brevemente deíle Príncipe
, pelo não fa-

zermos depois por pedaços.

E tornando a noíTo fio: o Vlfo-Pvey não

fe queria irdalli fem lhe darem os vinte mil

pardáos que lhe ficaram devendo , com re-

clamar o Tribuiy Pandar
,
que nada lhe de-

via
5
porque lhe não cumprio os contratos que

com gIIc fizera , de perfcguir o Madune até

o matarem , ou haverem ás mãos. E vendo

o Tribuly fugido
,
prendeo o Camareiro mor

de ElRey, que era todo o feu governo, e

o mandou pêra hum galeão da Armada, di-

zendo-lhe , » que o não havia de foltar até

5) lhe pagar os vinte mil pardáos. » Vendo-
fe o Camareiro mòr tao apertado, mandou
pedir dinheiro a amigos , e parentes ; mas

não
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nâo achou quem lho empreftaíTe , e mandou
vender hum cinto de ouro que trazia, e al-

gumas peças íiias
,
que montaram finco mil

pardáos
,
que mandou ao Vifo-Rey com hum

Conhecimento , em que fe obrigava a pa-

gar os quinze mii por todo aquelle anno.

Com iílo o mandou foitar o Vifo-Rey , e

fe embarcou 5 deixando o Conhecimento do
Camareiro mor a D. João Henriques pêra ar-

recadar àelle aqueiles quinze mil pardáos*

E aíHm antre algumas coulas que lhe dei-

xou por regimento , a que mais lhe encare-

ceo foi 5 lhe prendeíTe oTiibuly Pandar, e
lho mandaíTe pêra Goa.

Defpedido de todos deo á véla pêra Co-
chim , adiantando-fe feu filho D. Fernando
de Menezes em navios ligeiros

,
porque hia

mal difpofto
,
porque em poucos dias che-

gou a Cochim. Eílas novas chegaram logo
a D. Antão de Noronha, que eílava fobre

Calecut ; e ainda lhe affirmáram que hia ag-

gravado do pai , com tenção de fe embar-
car pêra o Reyno. Iílo fentio D. Antão de
Noronha tanto

,
que logo fe embarcou em

hum Catur muito ligeiro
,
pêra ir remediar

aquellas coufas , deixando a Armada toda

entregue a Manoel de Vafconcellos , e no
navio levou comíigo Chriílovão de Miran-
da , irm.ão deMartim Affonfo de Miranda,
e Pedro Alvares de Nóbrega

, por eílarem

u mui-
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muito doentes

,
pêra fe curarem cm Ccchim.

Chegou D. Antrío de Noronha a Cochim
aqueile dia , e achou a D. Fernando de Me-
nezes doente de camarás , e efteve com elle

íiquella noite toda ; o que paííáram antre am-
bos não fe foube , e logo pela manha fe def-

pedio delJe pêra fe tornar. Sahindo pela bar-

ra fora 5 houve viíla da Armada do Vifo-Rey ,

<]ue vinha demandando a barra , e foi-o de-

xnandar , e com elle tornou pêra Cochim.
O Vifo-Rey o deteve, porque tinha necef-

íidade de feu confelho pêra certas coufas.

V Defembarcado o Vifo-Rey , achou as

náos do Pvcyno tomando a carga muito de-

vagar , fendo já perto do Natal
,
porque não

corria pimenta
, que o Principe do Chembe ,

que logo fe tornou a alevantar com o foc-

corro do Çamorim , lha impedia , e trazia

por aquelles rios muitas manchuas
,
que fa-

liam grandes damnos , e guerras nas terras

<le ElRey de Cochim ,€ defendiam a nave-

gação aos mercadores
,
que traziam pimen-

ta pêra o pczo. E tomando parecer fobre o
que faria, fe aííentou que era neceíTario da-

rem hum grande caíligo ãquelie Principe , e

deílruillo de todo
,
porque de outra manei-

.•ra ficaria tão foberbo
,

que não poderia o
Eílado com cUç. Com eíia determinação fe

embarcou o Vifo-Rey , levando com.íigo o
Capitão de Cochim com todos oscafados,
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e toda a mais gente que eftava pêra fe ir pe-.

ra o Reyno
5
(que era rnuita

, ) e foram em
lua companhia , além dos Fidalgos , e Ca-
pitães que nomeamos de íua Armada , Diogo
Lopes de Soufa , Capitão mór das náos do
Reyno; D. Antão de Noronha ; Manoel de

Soufa de Sepúlveda ;.D. Diogo de Aimeida ,

filho do Contador mór ; Francifco Lopes de

Soufa ; e Lopo de Soufa. Embarcou- fe o Vi-

io-Rey em todos os navios de remo , e a

gente que nao coube nelles , foram em tones

,

e em outras embarcações pequenas. Hiara

neíla jornada perto de quatro mil homens
Portuguezes , a fora os Chriílaos de Coehim.

Chegado o Viío-Rey a Chembc , orde-

nou a fua gente , e repartio-a por bandeiras ,-

e huma madrugada defembarcou cm terra-

com todo o poder. Os Príncipes Malavares

da conjuração eílavam cpm mais de trinta

mil homens em campo , e deitaram alguns

Capitães pêra defenderem a defembarcação

aos noíTos , que logo foram desbaratados da
dianteira. Poftos os noíTos em terra , foram
marchando pêra a Cidade; e fahindo-lhes os

Principes , travaram com os noíTos huma
muito arrifcada , e muito cruel batalha. E
porque as particularidades

, que os Portugue-

zes fizeram nclla foram muitas , não he pof-

íivel poder, contar o que cada hum fez em
particular, o deixaremos ^ fomente em fom-

ma
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ma diremos

, que foi efta batalha mui peri-

gofa 5 em que os noíTos Portuguezes moí^
tráram bem feu valor , e esforço

;
porque

com os grandes eílragos que fizeram nos ini-

migos, os desbarataram de feição
,
que os fi-

zeram voltar , mas não fem grande cuílo dos
iioíTos

; porque na foiça da briga deram hu-

ma efpingardada a D. Antão de Noronha
cm huma perna por íima do artelho

,
que

lha quebrou toda , de que cahio logo no
chão ; mas foi levantado , e recolhido por
homens de fua obrigação, que oaíTentáram
fobre huma rodela , e aos hombros o tira-

ram da batalha. Mataram dos primeiros Dom
António Pereira , irmão de D. Martinho Pe-

reira
5 ( que fendo Veádor da Fazenda

,
go-

vernou Portugal em tempo de ElRey Dom
Sebaílião ,) Manoel da Cunha, irmão de Trif-

tão da Cunha o fegundo , João da Silva de
Menezes , filho de Pêro da Silva de Évora ,

é hum filho de Manoel Mergulhão , man-
cebo bom cavalleiro, a fora perto de trin-

ra fem nome.
Desbaratados os inimigos , foram os nof-

los feguindo-os , aíTolando , e deftruindo-lhes

todas as povoações , e Pagodes , e cortan-

do-lhes tòdòs os pahnares , e fazendas , não
deixando coufa em pé : foi tal õ Caftigo ,

que fe houve o Vifo-Rey por fatisfeito. E
deixando nos rios alguns navios pêra guar-

da
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da delles , e pêra fazerem correr a pimen-

ta , fe recolheo a Gochim , e começou a ef-

crever pêra o Reyno , e dar muita preíTa ás

náos da carreira
,
que pela pouca pim.enta

que houve , nao puderam levar inais que

ametade da carga ordinária ; mas de rodas

as mais fazendas muita quantidade.

O Vifo-Rey mandou D. An:onio de No-
ronha , filho do Vifo-Rey D.Garcia de No-
ronha

,
que foíTc tomar poííe dr? Armada de

D. Antão de Noronha
,
por elie ficar mui-

to mal da fua perna , de que ficou aleijado»

Depois de efcrever pêra o Reyno , e dar

defpacho a todas as náos
,

( tirando o ga-

leão S. João 5 em que Manoel de Soufa de

Sepúlveda hia por Capitão
,

por eftar car-

regando cm Coulão
,
) as fez á vela por io-

do Janeiro deíle anno de i5'5'2 em que en-

tramos , e cUq fe embarcou , e fe foi pêra

Goa. O Galeão S. João chegou de Coulão

com quatro mil quintaes de pimenta , e no

porto de Cochim tomou mais três mil
,
por

não haver mais , carregando doze mil ; mas
levou tantas fazendas outras

,
que fe aíiir-

nia , que depois que a índia fe defcubrio até

então , não partio náo tão rica ; e fe fez á

vela a três de Fevereiro, levando perto de

duzentos Portuguezes , e m.ais de trezentoí*'

efcravos. Hiam embarcados neííe galeão mui-

tos- Fidalgos , e Cavallciros , de que adian-

te
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te diremos os nomes, quando contarmos a

defaftrada perdição 5 edeíaventura deita jor-

nada.

CAPITULO XIX.

De como D, Fernando de Mene%eí filho do

Vijo-Key foi invernar a Cochim : e de co-

mo Francifco Lopes de Soufiz foi entrar

na Capitania de Maluco : e das coujas

que o Vifo-Rey D, Affonjo de Noronha
ordenou acerca do cravo : e do que fuc-
cedeo em Ceilão,

CHegado o Vifo-Rey a Goa , começou
logo a entender em muitas coufas ^ e

mui neceílkrias, principalmejnte fobre as da
guerra do Rei da Pimenta

,
que ficava em

aberto , a que lhe era neceílario acudir , por-

que pêra o anno feguinte não faltaíTe pimen-

ta pêra a carga das náos. E aíTentou-fe em
confelho

,
que mandaíTe invernar a Cochim

feu filho D. Fernando de Menezes com qui-

nhentos homens , e vinte navios pêra anda-

rem por aquelles rios. A iílo começou o Vi-

fo-Rev a pôr as mãos , mandando negociar

Qs navios 5 e pagar a gente , e no fim de

Março deípedio feu filho D. Fernando de

Menezes , a quem deo os Teus poderes , e

largo regimento do que havia de fazer. E
mandou a D, António de Noronha

,
que ef-

xava por Capitão mói do Malayar, que fe

re-
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recoIheíTe a invernar a Goa , como fez. Dom
Fernando deMenezós chegou a Cochim , e

fe paííou logo aos rios da pimenta
,
por on-

de andou todo o inverno , fazendo guerra

aos Rcys da Jiga , e favorecendo aos mer-

cadores que traziam a pimenta a Cochim.
E porque efta jornada toda foi deaíTal-

tos mui amiudados , e de pouca fubftancia

,

paliaremos por elíes
,
porque temos outras

muitas coufas mais importantes de que dar

razão. O Vifo-Rey depois de defpedir feu

filho 5 defpachou Francifco Lopes de Soufa

pêra ir entrar na fortaleza de Maluco , e a

Diogo de Soufa, que era provido daquella

viagem 5 a quem deo hum galeão muito for-

inofo, aonde também fe havia de embarcar

Francifco Lopes de Soufa. E porque tinha

por regimento deElRey, que removeífe os

contratos que o Vifo-Rey D. Garcia de No-
ronha tinha feitos fobre o cravo , fez com
Diogo de Souíii outros de novo. E porque

não demos em outra parte razão deites con-

tratos em que falíamos , o faremos aqui.

Depois que António de Brito defcubrio

as Ilhas de Maluco
,
(como nas Décadas de

João de Barros fe diz, e nós o tornámos a

referir
, ) mandou EiRey D. Manoel , e feu

filho D. João depois ,
que nenhuma peíToa

pudeíTe comprar cravo em todas aquellas

Ilhas , fenão feus Feitores j refervando, co-

mo
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mo minas

5
pêra íi aquelle contrato, ecom*

mercio. E porque a Ilha de Ternate , on-

de eílava a noíTa fortaleza, era já povoada
de Portuguezes calados

, que fenao tiveíTem

algum quinhão no commercio do cravo , não
tinham pêra que viver naqueJlas Ilhas , ef*

crevêram fempre aos Governadores paíTados

,

que ufaíTem com elles de alguma equidade,

íenão que fe iriam viver onde tiveíTem mais

remédio. Tanto puxaram por ifto , até que
o Viío-Rey D. Garcia de Noronha fez com
elles o contrato feguinte.

» Que toda a peflba pudéíTe compi'ar, e

» tratar livremente naqueilas Ilhas de Malii-

» CO todo o cravo que quizeíTe , e que o pu-

» deíTe embarcar pêra a índia nos galeões da

)) carreira ; com condição
,
que de todo o

» que embarcaUem , dariam a ElRey a ter-

)) ça parte
,
pofto debaixo da verga fcm que-

» bras ; e que por cada bar lhe pagaria EI-

)) Rey três pardáos
,

que era o preço por

» que o elle coílumava a comprar j e que

T, de frete (a que chamam Choques) pagariam

» de dez bares, três,» como mais declara-

damente nas outras Décadas temos dito.

Eíle contrato aílim pêra ElRej , como
pêra os homens era então bom; mas como
a cubica nunca fe farta , vindo a goftar to-

dos do proveito que do cravo tinham , não

fe conteatando com o aue direitamente ihe
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vinha , inventou a malícia humana hum ar-

dil , pêra elles ficarem com tudo , e ElRey
com nada , fazendo muitas dcípezas com
aqueíla fortaleza , e com os galeòes ,

que

todos os annos mandava a ella com provi-

mentos y e foi eíte.

Qiie o cravo que os Capitães , e Offi-

ciaes , e mais peíToas embarcavam em feus

gazalhados , fem fer carregado no livro da

náo , por fer forro (pelas liberdades , e li-

cenças) eíte era todo limpo , e de cabeça

muito efcoihído antre todo ; e o outro que

fe mettia debaixo das cubertas , carregado no

livro da náo , de que EIRey havia a ter-

ça parte, era o cujo , todo madre 5 e baf-

tão , que valia as três partes menos. No que

EIRey começou a fentir tamanho engano

,

e tantas perdas
,
que deo por regimento ao

Vifo-Rey D. AíFonfo de Noronha , que ne-

nhuma peífoa embarcaíTe , nem compraffe

em Maluco cravo algum , fenao limpo , e

de cabeça ; e que fe déíTe aos mercadores

mais a íinco pardáos por bar , além do que

lhe a elle vinha de feus terços , pela que-

bra que em o alimpar tinham. Sobre o que

o Viío-Rey paíTou hum Alvará pêra fe pre-

goar em Maluco
,
que mandou por D. Gar-

cia de Menezes
,
(que o anno atrás paííado

defpachou com a Capitania daquella forta-

leza ^ e por morrer na guerra de Malaca , fi-

cou
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CDU a Gemez Barreto, Capitão da fua cá--

ravela. ) E porque ainda com tudo iílo não~

faltavam modos de furtarem a ElRcy, (a
quem nunca luzia aqueile commercio , c por

antre as mãos fe lhe fumia quaíi tudo
, ) que-

rendo o Vifo-Rey que todavia houveííe El-

Rey os proveitos daquellas Ilhas
,

pois as

defpezas eram todas íuas, contratou-íe com
Diogo de Soufa por efta maneira : » Qi^ie pe-

» los terços , e choques que pertenciam a

» ElRey de todo o cravo que trouxeíle no
)) leu galeão , déíTe quatrocentos e fincoenta

)) bares , f. duzentos e íincoenta bares liqui-

)) dos pêra ElRey , e os duzentos pêra as

)) peíToas que tiveílem liberdades por Provi-

)) soes do Vifo-Rey ; e que na dita conta não

)) entrariam os bares que vieííem nos gaza-

)) Ihados delle Capitão , e dos Officiaes do
» galeão , nem do Patrão mor , e outros que

» eiles tirariam forros. » Nefta companhia dei-

pacliou o Vifo-Rey a D. Álvaro de Taíde
da Gama , fiiho do Conde Almirante

,
que

defcubrio a índia, por Capitão mor domar
de Malaca , e de todas aquellas partes com
grandes poderes; porque como eíle entrava

na Capitania de Malaca apôs D. Pedro da

Silva da Gama feu irmão
,

que lá eílava

,

quiz ir diante hum anno que ainda lhe fal-

tava
,

por fe tirar de gaftos , e defpezas.

Defpacliados cíles Capiíães j deram á vela eni

Abril

,
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Abril 5 e foram feguindo ícu caminho , em
que CS deixaremos até leu tempo, por con-

tarmos o que nefte fucccdeo em Ceilão
,
por

não fazermos Capitulo per íi.

Partido o Vifo-Rey de Ceilão , tratou

D. João Henriques de prender Tribuly Pan-

dar
,
pai de EiRey , como lhe deixou por

regimento o Vifo-Rey ; o que íabido por

ElRey , metteo a mão niíTo , e pedio-lhe^

)) que não buliíTe com íeii pai
,
que difílmu-

» laíTe com. elle por então
,
porque era ne-

» ceílario tornarem-fe a ajuntar pêra contra

» o Madune
,
que eftava já em Ceitavaca re-

» formado , e com grande poder. » Pareceo-

Ihe a. D. João bem o que lhe ElRey pedia,

e lhe deo fcguro pêra o pai fe vir pêra a

Cota
, pêra fe concertarem febre a guerra ,

que fe havia de fazer ao Madune. ElRey o
eícrevco ao pai , e o mandou chamar. Ef-

teve o Tribuly nas fete Corlas , onde reina-

va hum feu prim.o com irmão, com, que ti-

nha concertado cafar ElRey feu filho com
huma irmã do primo ,

pêra aííim ficarem to-

dos liados contra o Madune. Sabendo iílo

o Capitão D. João Henriques , eílimou-o mui-

to , e concertou- fe com o Tribuly Pandar,

que partiíTe ellc com oPrincipe das Corlas

,

com todo o poder contra o Madune, e que

elle com ElRey feu filho , e o feu Cama-
reiro mór iriam pela via de Calane ^ e que

aí*
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aííim lhes não poderia efcapar. Feitos eftes

concertos , começando-íe a preparar pêra a

jornada huns , e outros , adoeceo D. João
Henriques de huma enfermidade grave de
que faleceo ao primeiro de Maio. Succedeo-
jlie Diogo de Mello Coutinho, ou por re-

gimento que fe achou , ou por eleição
,
que

ifto não pudemos averiguar bem
,
que ficou

continuando com fuás obrigações , fazendo
ao Madune toda a guerra que pode , não
tratando da liga que eflava feita contra el-

le com oTribuly Pandar , e o Principe das

Corlas ; antes determinou de prender IVi-

buly Pandar , como o Vifo-Rev tinha dei-

xado por regimento , e aílim o prendeo co-

mo adiante fe verá.

CAPITULO XX.

De como Bernaldim de Soufa foi contra El^

Rey de Tidore , e lhe fez derribar afor^

tãleza : e das defavenças que teve com
2). Rodrigo de Menezes : e das coufas j

que maisJuccedêrard até fç embarcar pe^

ra a índia.

Epois de Bernaldim de Soufa dar fim

ás coufas de Geilolo , como temos di-

to no Cap. XIII. do IX. Liv. quiz também
fazello ás de Tidore , porque eftava muito

fejado com a fortaleza que aquelle Rey ti-
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íilia feito 5 pelo que derenninou de lha ir

derribar, tanto que convaJeceíTe , c o tem-

po lhe offereceíle alguma boa occaíiao pê-

ra iíTo, que Ihenao tardou muito, que foi

pariir-fe aquelleRey com a fua Armada pê-

ra as Ilhas dos Cellebes ás prezas , deixan-

do a fua Ilha encommendada a ElRey de

Tem a te feu genro , e cunhado. Tanto que

o Capitão foi avifado de fua ida , mandou
chamar EIRey 5 tendo comíigo todos os Ca-
pitães , e Cavalleiros principaes que havia

iiaque"Ia Ilha , e lhe diíTe : y> Que pêra EI-

» Rey de Portugal fer de todo fervido era

» muito neceííario defmanchar-fc a fortaleza

» de Tidore
,
porque fe fcava empe, indo-

» fe eJle daquella terra , ficava a vitoria que

)) tinham havido de Geilolo imperfeita ;
por^

)) que eítava muito entendido
,

que aquelle

)) Rey tratava com aquclla fortaleza alguma

)) novidade ; porque fe clle era amigo do EC-

» rado , e do ferviço de EiPvey de rol tugal

,

» não tinha de que fe recear, nem pêra que

)) fe fortificar ; e fe pelo contrario , não era

)) razão que fe lhe diílimulafle com aquelle

» negocio
5
porque depois quando fe lhe qui-

)) zefle acudir
,
poderia fer que não pudef*

)) fe. E que agora que aquelleRey era fórã

» fe poderia aquillo fazer muito bem i que

» lhe pedia lhe dcíTcm niíio feus pareceres.)»

A iíto tomôu a mão EIRey , e.lhe diíTe,

» que
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»que nao parecia couía licita entrar nin-

» guem na caía alheia , em quanto o dono
» da poufada não eíiava nella , irem-llia de-

» vaííar
,

que aquelle Rey era fervidor de
»E]Rey de Portugal , e que faria o que

)) cumpriíTe a íeu lerviço
; que o deixaíTem

)) tornar
,
que eile lhe faria derribar a for-

)) taleza , Cem fe nietcer outro cabedal. » Ven-
do o Capiíão ElRey tão arrezoado, penho-
rou-o pela palavra , dando-lhe a entender ,

que pelo fervir eíperava até elle vir.

Vindo dahi a alguns dias o Rey deTi-
dore da fua jornada , fe embarcou logo Ber-

naldim. de Soufa.e.m corocoras , e levou com-
íigo ElRey , e D. Rodjigo de Menezes , e

D. João Coutinho 5 e outros Capitães em co-

rocoras , e nos batéis dos galeões , e foi fur-

gir fobre o porto deTidore. Vendo ElRey
aquella Armada, e fabendo eftar alli o Ca-
pitão 5 o mandou logo viíitar por dous ir-

mãos feus bem acompanhados , e a dar-lhe

os parabéns de fua vinda , e que fe mandava
delle alguma couia

,
que eílava preítes pêra

fazer tudo , como fervidor que era de El-

Rey de Portugal. Bernaldim de Soufa Jhe

mandou, dizer » que não vinha a mais que

»a viíitallo 5 e íabcr dclle fe mandava em
3!». que o ferviíTe. E que pois elle fe moílrá-

5) ra fempre tanto fervidor de ElRey de Pór-

51 tugal
,
que lhe pedia.; que mandaíTe derri-
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»bar aquella fortaleza que tinha feito
, pêra

» nioílrar que o que dizia não era fingido
y

» que fe fe temia de alguém
,
que os Capi-

» tães que ElRey tinha na fortaleza de Ter-
)) nate o defenderiam de todo o Mundo

,

)) como o feu Rey lhes mandava
^
queaquil-

» lo era moílrar defconfianças da amizade
,

)) e fidelidade dos Portuguezes. » ElRey de

Tidore tornou a mandar dizer ao Capitão

,

» que elle eftava preíles pêra fazer tudo o
» que foíTe ferviço de ElRey de Portugal

;

)) mas que aquella fortaleza não havia que

» lhe prejudicava em coufa alguma, p(>rque

)> qUq a náo fizera fenao por amor dos Reys
» feus vifinhos , fe alguma hora tiveíTe con-

)) tendas com elles ; e que por fíma de tudo

))eftava preíles pêra fazer o que foíTe jufto.»

O Capitão não ficou contente da refpof-

ta , e pedio a ElPvey de Ternate que fe

foíTe ver com ElRey feu genro , e que o
perfuadiíTe a deiribar a fortaleza

, pois fo-

bre fua palavra efperára pêra ter com elle

aquelles cumprimentos. ElRey aíTim o fez,

e em três dias que duraram eftas dilações
,

foi a terra algum.as vezes , e fe vio com a»-

quelle Rey
,
perfuadindo-o a fazer o que

lhe pedia o Capitão , dando-lhe muitas ra-

;26es pêra iíTo. E por fim de todas as prá-

iticas lhe diíTe o Rey de Tidore » que ells

^» tinha vontade de o fatisfazer ; mas que dei-

CouíoJ^omJU^PdL Âa » xa-
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» xava de o fazer

, por receios que tinha de

» dous fobrinhos íeus , filhos de feu irmão

» Cachil Rade
,
que eram de contrario pa-

» recer , e que lhe tinham dito que tal não

» haviam de confcntir
,
porque aquella for-

» taleza fora feita por feu pai , e que elles

» a queriam fuftentar
;
que lelançaíTe ellede

)) fora de aquelle negocio. E que além dif-

» fo , feria muito grande aífronta entregarem-

» na fem primeiro pelejarem , como fizeram

» os GeiJolos. ))

Efta refpofta deo ElRey ao Capitão, que

o tornou a mandar perfuadir a derribar a-

quella fortaleza ; que fe não regeíle pelos fo-

brinhos naquelle negocio
,

porque aquillo

cheirava a tyrannia , e que parecia perten-

derem alevantarem-fe contra elle, e por if*

fo queriam ter aquella força em pé pêra feu

recolhimento. E a voltas deitas razoes , e ou-

tras lhe mandou fazer requerimentos , e a-

meaças , e logo mandou lançar pregão
,
que

nenhuma peflba fahiíTe a terra fob pena de

morte ,
porque até então hiam os foldados

á Cidade , e ElRey de Tidore fe mandara
queixar de alguns defmanchos que elles fa-

ziam. Ao que lhe mandou dizer » que fe os

> la achafle que os mataífe , e que também
» defendeíTe aos Tidores

,
que não vieííem

•» á praia
,
por não travarem defgoílos com

> os Portuguezes
,
porque fe os viífe nella

,

» tam-
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)) também os havia de mandar matar. » lílo

foi ardil deBernaldim de Soufa ,
porque os

poços donde bebiam os da Cidade eftavam

na praia, e por aquella maneira lhe queria

defender a agua
, porque outros poços que

na Ilha havia, eftavam mui longe* Sobre ef-

tes pregoes não deixaram defahir aterra al-

guns foldados. E dizendo ao Capitão que an-

davam alguns na praia , fe metteo cm hu-

ma embarcação pequena com grande pai-

xão; e chegando á praia, vio nella D. Ro-
drigo de Menezes , e chegando perto deile

,

Jhe diííe alto

:

» Ah fenhor D. Rodrigo de Menezes
,

» contra o meu pregão fahis em terra , ten-

» do mais obrigação de o guardar que to-

» dos
5

pêra exemplo ? Embarcai-vos logo.

»

D. Rodrigo de Menezes como não andava

muito goftofo delle , lhe refpondeo » que

» logo fe embarcaria : accrefcentando mais

,

» como ? Os homens não hão de fazer feus

» feitos ? » Bernaldim de Soufa que fe hia

já aíFaftando , ouvindo -o , lhe refpondeo : Fa-
zei-os, e feja pêra vós. Ouvindo ifto Dom
Rodrigo , refpondeo com o confoante. E en-

contrando o Capitão ao Ouvidor lhe diíTe,

» que fe foíTe tomar a menagem a D. Ro-
» drigo de Menezes , pêra que não fahiíTe

)) da fua embarcação , » que D. Rodrigo lhe

mo quiz dar , nem deixar affinar no Termo

,

Aa ii que
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o^ue o Ouvidor diíTo fez , a Chriílovão de

Soufa , e António de Lacerda
,
que eftavam

prefentes. Ido foi dizer o Ouvidor ao Ca-
pitão ,

que voltou logo , tomando huma ef-

pada 5 e huma rodela que lhe levava hum
pagem , e chegou a Chriftovao de Soufa , e

António de Lacerda , e lhes fez aíFinar o
Termo , e fe foi á corocora de D. Rodri-

go pêra o prender, e elle fe lhe poz arma-

do a bordo , dizendo-lhe » que não entraf-

)) fe no feu navio
,
que era tao bom Fidal-

)> go como elle , e que o não quizeiTe en-

)).xovalhar ; » mas todavia remettendo Ber-

naldim de Soufa , lhe diííe hum AfFonfo Fi-

gueira que com elle hia ; » Tende-vos , Se-

)) nhor , ide-vos armar, e fazei o que vos cum-
» pre , e não vos aconteça hum defaftre. » Ber-

naldim de Soufa fe tornou á fua corocora a

armar, e diífe a Gabriel Rabello, que efta-

va nella
,
que fe foífe com huma corocora

pôr em huma calheta do arrecife , e a Bal-

thazar Velofo em outra
,
pêra que D. Ro-

drigo fe não pudeífe fahir pêra fora.

D. Rodrigo de Menezes tanto que Ber-

naldim de Soufa voltou pêra a fua coroco-

ra , fe raetteo em hum paráo , e fe foi fa-

hindo do arrecife , e dlíte aos feus foldados

que o feguiííem na corocora. Balthazar Ve-
lofo vendo ir aífim D. Rodrigo , bradou pe-

la lingua aos marinheiros;, que felanjaílem

ao
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ao mar, como fizeram, ficando D. Rodrigo

de Menezes fó no paráo. No mefmo tempo

á revolta que havia
,

perguntou ElRey de

Ternate que era ? e dizendo-ihe que Dom
Rodrigo de Menezes não queria obedecer

ao Capitão , lançou-fe a huma corocora , e

poz ao remo filhos , e parentes , e foi reman-

do com grande fúria pêra onde hia Dom
Rodrigo de Menezes , dizendo : » Contra o
» Capitão de ElRey meu Senhor ? » e ven-

do que D. Rodrigo endireitava pêra a ter-

ra , lhe bradou : » Ah Senhor D. Rodrigo
,

» mettei-vos aqui comigo , » e foi- lhe to-

mando a dianteira ;
porque receou que fe fe

foíle a terra , fe paíTaíTe ao Rey de Tidore

,

c defmanchaífe tudo o que eftava feito
,
(por-

que tinha aquella tarde aíTentado com eile,

que derribaíTe a fortaleza , do que Bernaldim

de Soufa não tinha ainda recado. ) Dom Ro-
drigo de Menezes vendo ElPvey perto , man-
dou chegar a corocora , e fe metteo com el-

Je , e ao mefmo tempo chegou o Capitão
i

e receando alguma defaventura , lhe bradou

EIRey que não chegaíTe
,
que elle tomava

D.Rodrigo fobre íi, Bernaldim de Soufa fe

deteve, e tornou a voltar , e D.Rodrigo fe

foi raetter na fua embarcação , fem fahir mais

a terra.

EIRey de Ternate fe tornou pêra terra

,

c acabou com EIRey feu genro que fe vif-

fe
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fe na praia com Bernaldim de Soufa , co-

mo fez a mefma tarde , indo com o Capi-

tão 3 D. João Coutinho , e outros dous , ou
três Capitães. E chegando a terra o abra-

çou ElRey , e lhe prometteo de derribar a

fortaleza, pois elle tinha nella pejo: o Ca-
pitão lhe fez grandes cumprimentos , e foi

logo indireitando pêra a fortaleza , o que El-

Rey quiz eftorvar
,
porque receava que hou-

veíTe alguma revolta antre os fobrinhos , con-

tra cuja vontade confentia no que o Capi-

tão queria ; e aíHm o diíTe a Bernaldim de

Soufa : mas elle parecendo-Ihe que com a-

quella confiança os obrigaria , e feguraria

,

foi feu caminho fempre no meio de ambos
os Reys , e fubio arfima da fortaleza , e a

viõ , e notou , e logo fe tornou a fahir , e

com os Reys fe aíTentou fora , e alli concluí-

ram as pazes de novo , e aíTentáram que ao

outro dia foíTe Balthazar Vélofò derribar al-

gumas pedras , em começo do concerto, e

que ElRey a derribaria depois toda : com
illo fe defpedíram com grandes còrtezias ,

e cumprimentos.

Ao outro dia defembarcou o Capitão com
ElRcy de Ternate , e ElRcy de Tidore os

efperou na praia , e todos fe aíTentáram á

fombra de humas arvores. Dal!i defpedíram

Cachil Munerai, irmão de ElRey de Tido-

rç , ç com elle Francifco Carvalho , e Ma-
noel
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noel Carvalho , mercadores que refidiam em
Tidore ,

pêra que foíTem dizer aos que ci-

tavam na fortaleza
j
que fenao alvoraçaíTem

com coufa alguma ; e apôs elles mandou Bal-

thazar Velofo com huma lomma de pedrei-

ros per^ irem derribar algumas pedras da

fortaleza. Cachil Munerai fubio aíTima fó, e

tornou a defcer mui apreíTado , dizendo

,

)) que em fima eílavam todos poílos em ar-

» mas , e que ameaçavam a quantos lá fu-

» biílcm. » Com iílo voltaram todos , e en-

contrando Balthazar Vefolofo lhe deram con-

ta daquillo; e tornando-fe pêra o Capitão,

lhe diíTeram o que vira Cachil Munerai. O
Capitão enfadado , diííe a Balthazar Velofo :

» Se quer vós , credes iíTo ? ora tornai lá

,

» e mantem-vos. » Balthazar Velofo virou

com muito animo , e entrou na fortaleza

,

que achou dcfpejada
,
(porque tudo eram in-

venções de Cachil Munerai
,
pêra ver fe po-

dia impedir aquelle negocio,) c pondo as

mãos á obra , derribou do alto dos muro3
algumas pedras , e tornou-fe pêra o Capi-

tão.

Feito iílo , defpedio-fe Bernaldim de Sou-
fa de ElRey , e fe tornou pêra Ternate

,

muito amigo com o Rey de Tidore , e Dom
Rodrigo de Menezes fe paíTou pêra Talan-

game
,
por fer avifado que tratava o Capi-

tão de o prender. Ao outro dia foubeBer-
nal-
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naldim de Soufa que era ido , e por eíla ra-

zão fe embarcou em algumas corocoras , e

fe foi a Talangame , e do mar mandou o
Ouvidor que foíTe prender D. Rodrigo de
Menezes ; mas elie como fe temia, vendo che-

gar aquellas corocoras , logoentendeo o que
era, e fe começou a pôr em armas com de-

terminação de fe defender , o que os ami-

gos que com elle eftavam lhe eftorváram
,

dizendo-lhe , » que íe perderia de todo i an-

)) tes fe fahiíTe de cafa pêra hum mato que

)) alli eílava perto , e que furtaíTe o corpo á

» paixão do Capitão
,

porque pela ventura

» logo lhe paíTaria. » Elle o fez aíHm , fa-

hindo-fe de cafa á vifta do Ouvidor, e de

Balthazar Velofo, que diíUmuIáram. E che-

gando a fua cafa, e não o achando fe tor-

naram ao Capitão
,
que defembarcou , e fe

foi aíTentar á fua porta , e lhe mandou fa-

zer inventario da fazenda que fe lhe achou,

e fez recolher os aparelJios da caravela
,
que

alli fe eílava concertando
,
porque determi-

nava de lha tirar. D. Rodrigo de Menezes
foi avifado que o Capitão lhe devalTava a

fua cafa ; e havendo-o por grande affronta ,

quiz ir dar neile , mas foi impedido pelos

mcfmos amigos, dizendo-lhe que tinha va-

rada a fuâ caravela , e que não tinha onde

fe recolher , fazendo algum defarranjo ; com
o que fobreeíleve. Bernaldim de Soufa de-

pois
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pois que fez o inventario , e depofitou o

que achou , em mão de peflba abonada , fe

tornou pêra a fortaleza , e no caminho en-

controu ElRey
,
que acudia por não haver

algum defaftre , e voltou com o Capitão

,

que logo procedeo judicialmente com Dom
Rodrigo de Menezes , e á fua reveria o fen-

tenceou em alguns annos de degredo , o que

fez apreíTadamente
,
porque efperava por Ca-

pitão.

E vindo a monção de fe repartirem os

galeões pêra a índia, fe embarcou D.João
Coutinho na entrada do mez de Fevereiro

paflado j € com elle D. Rodrigo de Mene-
zes , e juntamente fe fizeram á vela ; e a náo

de que era Capitão Chriftovão de Soufa , Ca-
pitão daquellas viagens, que havia dous an-

nos que eftava alli efperando pela monção
de cravo ; e aííim a caravela , de que era

Capitão Manoel Boto
,
que todos foram car-

regados , porque foi a novidade do cravo

grande. Ficou Bernaldim de Soufa muito en-

fadado de lhe tardar recado da índia , e def-

pedio duas corocoras , em que hia Rafael

Carvalho
,

pêra que folTe a Banda a faber

fe havia algum recado da índia , e elle fi-

cou entendendo em derribar a fortaleza de
Tidore , o que acabou com muito trabalho.

Rafael Carvalho chegou a Amboino, e achou
naquelle porto Gemez Barreto na caravela

de
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de Dom Garcia de Menezes

,
que D.Pedro

da Silva da Gama , Capitão de Malaca , ti-

nha defpedido cem provimentos , como atrás

diíTemos no Cap. IX. do Liv. IX. , e voltou

em companhia de Gemez Barreto.

Chegados a Ternate , feílejou Bernaldim
de Soufa muito as novas da vitoria

,
que

D. Pedro da Silva da Gama houve dos ini-

migos ; e vendo as cartas do Vifo-Rey , fou-

be por ellas como ElRey lhe tinha feito

mercê da Capitania de Ormuz, em que lo-

go entrava , efcrevendo-lhe que fe foíTe , e

entregafle a fortaleza a D. Garcia de Mene-
zes ; e vendo que faltava D. Garcia de Me-
nezes, e que fem dúvida acharia em Mala-
ca Francifco Lopes de Soufa feu primo

,
(que

já o anno paliado ficara no Reyno defpacha-

do com aquella Capitania pêra fe embarcar ,)

nao quiz mais efperar alli , e entregou a for-

taleza a Balthazar Velofo , velho de fetenta

annos , e cafado com huma meia irmã de

ElRey , e defpedindo-fe delle fe embarcou
em algumas corocoras , e fe foi a Amboi-
no , aonde ainda eftavam os navios de Dom
João Coutinho , e os mais que tinham par-

tido de Ternate , c embarcou-fe na caravela

com Manoel Boto , onde efteve até fer mon-
ção , fem defembarcar em terra

,
por fenão

encontrar com D. Rodrigo de Menezes
,
por-

que fe ficou temendo delle. Vindo a mon-

tão,
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ção 5 fe partiram todos pêra Malaca , onde

Bernaldim de Soufa achou já feu primo Fran-

ciíco Lopes de Soufa , que hia entrar na Ca-

pitania de Maluco ,
que elle feftejou muito ,

e em Malaca ficaram até a monção.

CAPITULO XXL

Do que aconteceo ás nãos que partiram pe*

ra o Reyno : e da ãefaventurada per^

dição do galeão S, João na cojla

da Cafraria.

PArtidas as náos de Cochim , foram fe-

guindo fua viagem ; e as quatro delias

podo que acharam temporaes , foram a Por-

tugal : das outras duas , S. Jeronymo , de

que era Capitão Lopo de Soufa , defappare-

ceo no caminho , fem fe faber , nem fe fuf-

peitar até hoje aonde. O galeão S. João,

de que era Capitão Manoel de Soufa de Se-

púlveda , foi haver vifta da terra do Cabo
de Boa Efperança , em trinta e dous gráos,

com vento bonança , e do longo delle foi

correndo até o cabo das Agulhas , tão che-

gados á cofta
,
que fempre foram com o pru-

mo na mão. Aos doze dias de Março fe

acharam Nordefte Suduefte,. com o Cabo de

Boa Efperança , vinte e finco léguas ao mar
delle. O dia que elles cuidavam que paíTa-

riam o Cabo á outra banda , fe lhe mudou
o
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o vento a Oefte , e a Oernoroeíle , e come-
çou-fe a toldar o Ceo com tamanhas car-

rancas , e fuzis
5
que logo moftráram íinacs

da ira de Deos. E como era perto da noi-

te , e o vento vinha já carregando , foram

arribando
,
porque não tinham mais velas

,

que as que levavam envergadas , e ainda ef-

fas tão velhas
,
que iíío foicaufa de fua per-

dição
;
porque em as remediar , e cozer (pe-

las muitas vezes que fe lhe romperam) gaf-

taram muito tempo , e perderam muito ca-

minho y e allim foram arribando com pou-

ca vela , e tornaram a defandar cento e trin-

ta léguas , até que o vento tornou a Nor-
defte tão furiofo

,
que os fez outra vez vol-

tar pêra o Sul , com os mares que vinham

do Ponente , ecom os que o Levante vinha

alevantando , ficaram tão cruzados , e fober-

bos 5
que o galeão com fer o maior navio

que andava na carreira , os não podia fof-

frer , e pelos bordos ambos fe hia alagan-

do ; c aílim quaíi perdidos , e com as bom-
bas nas mãos foram correndo três dias , vcn-

do-fe cada hora de todo perdidos , e alaga-

dos. No cabo do quarto lhe encalmou o

vento , e ficou o mar tão groflb , e traba-

lhou o galeão tanto
,
que lhe quebraram três

machos do leme , em que entravam dous

do pollegar
, que são os mais neceíTarios , e

que mais fuííentam o leme j o que ninguém
fou-
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foube fenão o carpinteiro
,
que por ordem

do Meíire (que era hum Chriflovâo Fernan-

des , velho muito honrado) o não diííe a.

peíToa alguma
,
por não deíacoraçoarem os

homens.

Eílando com eíle trabalho , tornou a fal-

tar o vento a Lede, e tornando-lhe a virar

a poppa , lançando-Ihe o leme á banda , não

Iheacudio anáo, antes foi aguçando deló,
e como o vento era rijo, levou-lhe o papa-

figo da verga grande, com o que acudiram

os Officiaes tomar o da proa
,
porque o não

perdeíTem , e antes quizeram ficar de mar
em través

,
que fem alguma vela. E em a

tomando fe atravcííou o galeão , a que de-

ram três mares tão groíTos
,
que com os ba-

lanços rebentaram todcs os aparelhos , e coC-

íeiras do maftro grande da banda de bom-
bordo , ficando-Ihe fó três. E porque o mar
os comia tropeava tanto

,
que não havia ho-

mem que fe pudefle ter em pé pêra acudir

ás coufas neceííarias ; aíTentáram que fecor-

tafte o raaftro
,
porque lhe abria o galeão ,

e aífim o começaram a fazer , e em lhe dan-

do as primeiras machadadas o viram arre-

bentar por fim 3 das polés das coroas; e co-

mo fe fora huma coufa muito leve , deo o
vento com elle ao mar com todo aquelle

pezo da gávea , e maftareo , e acudindo á

enfarcia lha cortaram, porque com as pan*

ca-
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cadas lhe não abriíTe o galeão. Vcndo-fe Tem
maftro , no pedaço que ficou , armaram hum
maftereo de huma entena , com íuas arrea-

taduras , e guarneceram huma verga , e da
vela velha com alguns pedaços de outras

.fizeram huma que envergaram , e deram a

elia , mas o galeão por falta dos machos do
leme não Jhe quiz governar , e acudiram

ás efcotas , com que fe ajudavam , e foram
aílím piedofamente correndo. O vento foi

crefcendo , e a náo foi mettendo de Jó , até

fe pôr toda á corda , e o vento lhe tornou

a levar a vela grande , e a da gávea , fican-

do-lhe o galeão todo atraveílado , com ta-

manhos balanços
,
que perdeo de todo o le-

me , íicando-lhes os machos mettidos nas fê-

meas. E não bailando eftes trabalhos
,
(por-

que parecia que eítava tudo conjurado con-

tra elles,) começou o galeão a abrir algu-

mas aguas com o que o porão fe começou
a encher.

E porque de todo fe não perdeíTem , acu-

diram ao maílro grande pêra o cortarem ,

porque os não abriíTe ; mas tiroú-os deííe

trabalho hum mar que lhe deo ,
que foi tal,

que lho cortou pelos amboretes , como hum
pepino , € deo com qWq ao mar pela proa

,

e da pancada que deo no goroupés , lho lan-

çou fora dacarlinga , e Ihometteo por den-

tro na uáo quali todo j e affim ficaram fem
le-
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j

leme, fem maftro, e Tem velas, e o galeão

lançado no bordo da terra , de que pode-

riam eílar quinze até vinte léguas ; e acudin-

do os Oíficiaes , e todos os mais com mui-

ta diligencia , repartidas as couías começa-

ram a fazer hum leme , e guarnecer huma
entena pêra raaílro grande , e a fazer velas

das roupas dos mercadores , que levavam

na náo , no que gaitaram dez dias ; e depois

de tudo acabado mettêram o leme , e dan-

do as veias não quiz a náo governar
,
por-

que lhe ficou o leme eftreito , e curto.

A eíle tempo houveram viíla da terra ^

( porque naquelle dia que eíliveram atraveí-

lados , os foram as correntes , e os ventos

rolando pêra ella;) era iílo a dezoito de Ju-
nho. Vendo-fe Manoel de Souía de Sepúl-

veda tão perto da terra , tomou parecer com
os Officiaes fobre o que fariam , e aíTentá-

ram que já não havia outro remédio £eiúo

vararem, e tratar de faivar as vidas, e que
foíTem aílim até dez braças , onde furgiriam

j

e no batel fe poria toda a gente em terra.

Determinado ifto , lançaram huma manchua
ao mar , em que mandaram alguns marinhei-

ros de recado
,
pêra irem ver a terra , e no-

tarem onde haveria bom defembarcadouro

,

o que elles fizeram , e a náo foi rolando

pêra aterra com quinze palmos de agua no
porão» E indo ailim menos de Icgua deter*

ra.
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ra , tornou a manchua , e diíTeram os ma-
rinheiros

5
que defronte tinham huma formo-

fa praia , onde fó podiam defembarcar
^
por-

que tudo o mais eram rochas , e penedias

afperiílimas , e que não havia matéria algu-

ma de falvação. E.como deixaram a praia

marcada pela agulha , foram governando o
melhor que puderam pêra ella , e chegaram
até íète braças de fundo , onde furgíram , e

logo botaram o batel ao mar , e botaram

outra ancora a terra já com o vento mais

bonança , e citariam delia dous tiros de béf-

ta. Manoel de Soufa de Sepúlveda tomou
confelho com todos fobre o que feria me-
lhor , eaílentáram que fe puzeííem em ter-

ra, e que fe fortificaíTem , e que dascoufas

da náo fizeífem hum caravelao , em que fe

pudeíTem ir pêra Çofala , ou Moçambique

,

ou mandarem recado pêra os virem bulcar

;

e que fe puzeíTe cobro nas armas , e algu-

ma roupa preta
,
que era o com que haviam

de refgatar o que houveíTem milter. :

Aflentado iílo
,
puzeram em íima as ar-

mas , e todos os mantimentos
,
pólvora , e

roupas, e logo fe embarcou Manoel de Sou-

fa no batel com fua mulher, e filhos, e per-

to de trinta peflbas principaes , em que en-

travam Pantaleão de Sá , Triftão de Soufa

,

Amador de Soufa , Diogo Mendes Doura-

do de Setuval, Balthazar de Siqueira , e ou-

ç L\ tros ^
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tros , e com algumas efpingardas , e armas

fe puzeram em terra , e tornou o batel a def-

embarcar os mais , e o mclmo fez a man-
chua i eaíTim fizeram três, ou quatro cami-

nhos ) e em lium dellcs íe alagou a man-
cliua , e fe affbgáram alguns homens , em
que entrou hum filho de Bernardo Rodri-
gues. O Meílre , e Piloto eílivcram fempre
na náo até fe defembarcar tudo , e acertou

de quebrar a amarra do mar , havendo já
rres dias que eftavam furtos

,
pelo que fe

embarcaram no batel já com tanto trabalho
,

por vir crefcendo o vento ,
que chegou a

terra feito pedaços , ficando na náo perto

de quinhentas pcífoas , em que entravam du-
zentos Portuguezes com o Contrameftre , e

Guardião.

Vendo-fe os da náo fem batel , largaram

a amarra do mar , e foram alando pela da
terra , ate aíTentar a náo no fundo i e como
deo nelle , logo fe abrio em duas partes , e
dahi a menos de huma hora fe abrio toda

,

vindo toda a caixaria aííima. Os da náo fe

lançaram ás caixas , e taboas , e das pancadas

,

e afFogados morreram quarenta Portuguezes
,

e fetenta efcravos , e todos os mais foram a
terra com muitas feridas dos páos , e pre-

gos , e a náo em menos de duas horas fe

desfez toda de feição
,
que náo foi a terra ter

taboa , nem páo
,
que paíTaíIe de huma braça»

Couto.Tom.IILPãL Eb CA-
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CA P I T U L O XXII.

Do que fez Manoel de Soufa de Sepúlveda

depois de ejiar em terra : e do que lhe

acoy.teceo no caminho : e da muita piedo-

fa , e laftimofu morte de Jua mulher , e

filhos : e de como elle fe 7netteo pelo yríã-

to , onde defappareceo.

Oílos todos em terra, vendo Manoel de

.^ Soula perdidas as efperanças de poder

fazer o caravelao ,
por não haver de que,

porque o mar dcílroçou a náo , como diííe-

mos , aííentou por confelho de todos irem

bufcar o rio de Lourenço Marques , onde

Todos os annos vinham navios de Moçam-

bique ao refgate do marfim. E porque ha-

via muitos feridos , e doentes , entranquei-

rou-fe pêra efperar até todos fararem ,
por-

que alli tinham agua , e mantimentos que

da náo falváram. E havendo três dias que

allieftavam, lhes apparecêram nove Cafres

em fmia de hum monte, onde eftiveram duas

horas , e fe tornaram fem poderem haver

falia delles. E parecendo bem a Manoel de

Soufa , fe folTe defcubrir fe havia alguma

povoação perto, e fe achavam alguns man-

timentos , defpedio a iíTo hum mulato ma-

rinheiro com hum Cafre pêra fallar a lin-

pua. Eítes andaram pela terra dous dias ^^ fem
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fcm acharem mais que humas cafas palha-

das defpovoadas
,
porque parece que os mo-

radores delias fugiram de medo dos noíTos,

Depois difto lhes apparecêram fete Ca-
fres fobre aquelíoutro , que traziam huma
vacca preza ; e acenando os noíTos , defcêram

abaixo, e Manoel deSoufa fe apartou com
quatro homens pêra lhes ir fallar , e para os

iegurar, como fez, de feição
,
que os trou-

xe até o arraial ; e moilrando-ihes pregos , fol-

garam de os ver ; e pondo-fe a preço com
a vacca , apparecêram no outro outros fin-

co Cafres, que falláram a eftes pela lingua;

e em os eítes ouvindo , largando tudo , e to-

mando a fua vacca , fe foram recolhendo.

Alanoel de Soufa de Sepúlveda
, pofto

•que tinha neceffidade , a deixou levar
, por-

que os não quiz efcandalizar. Alli eíliveram

dez dias , em que a gente convaleceo j e

vendo-os Manoel de Soufa sãos , e em eG-

tado que podiam caminhar , lhes fez huma
breve exhortação , cm que os animou aos

trabalhos , lembrando-lhes a mercê que Deos
lhes fizera em os não affogar no mar , e que
elle que os puzera em terra , teria cuidado
delies ; pcdindo-lhes muito a todos que o
não defamparaíTem , nem deixaíTem fó

,
pof-

to que elle não pudeíTe caminhar tanto por
caufa de fiia mulher, e filhos: o que lodos

llie promettêram , e aflentáram
,
que cami-

Bb ii nhaG*
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nhaílem fcmpre de longo da praia

,
porque

era melhor caminho; e aílim le comejárara

a pôr na ordem feguinte.

Manoel de Souía de Sepúlveda com fua

mulher , e filhos , e oitenta Portuguezes , e

cem efcravos na vanguarda , e na dianteira

delJe o Meftre , e Piloro , cem todos os ho-

mens do mar , com huma bandeira , e hum
Crucifixo erguido. Na retaguarda Pantaleão

de Sá , com todos os mais Portuguezes , e

efcravos, que ícriam perto de duzentas pef-

foas. Neíla ordem fe apartaram daquelle lu-

gar em que deram
,
que eílava em trinta e

hum gráos do Sul aos fete dias dejulho. E
começaram a caminhar, indo D. Leonor em
hum andor ás coftas dos Cafres , e andaram
todo aquelle mez com muito trabalho

,
que

em todos aquelles dias nao comeram mais

que arroz , e algumas frutas do mato , fem

acharem coufas que refgatar , e hiam tão fra-

cos
,
que de náo poderem andar ficaram por

eíTes matos dez , ou doze peíToas ; e no fim

defte mez náo tinham andado pela coíla mais

que trinta léguas
,
(paliando de cento as qiie

rodearam, por caufa dos rios, e de outros

inconvenientes.) Eíle dia deram rebate a Ma-
noel de Soufa de Sepúlveda

, que lhe ficava

atrás perro de meia légua hum filho feu baí^

tardo , de idade de dez annos
, que cami-

nhava ás cofias de hum Cafre , que aílim el-
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le , como o menino cahíram no chão de fra-

cos da fome. Manoel de Soufa de Sepúlve-

da fe deteve , e prometteo quinhentos cru-

zados a quem lho foíTe bufcar , o que nin-

guém quiz fazer por fer já noite , e haverem
medo das alim.arías bravas

, que por todo

aquelle caminho acharam. Iflo fentio aquel-

le Fidalgo tanto
,
que eíleve pêra endoude-

cer ; e encommendando-o a Deos , foi feguin-

do feu caminho , aonde também lhe ficou

António de Sampaio , fobrinho de Lopo Vaz
de Sampaio , e finco , ou féis Portuguezes

outros, e alguns efcravos ; eaíTim todos os

dias daqui por diante lhe ficavam duas , c

ires peíToas de náo poderem comfigo
, que

logo eram comidas dos tigres ; e pêra ficar

fe apartavam dos que caminhavam com tão'

grandes laftimas
,

que não havia coração
,

que fe não interneceíTe , e que não fentiíTe

mais aquillo
,
que os trabalhos em que to-

dos fe viam
,
que eram bem grandes.

Nefte caminho pelejaram algumas vezes

com Cafres
, que fahíram aos faltear , a quem

fempre fizeram aíFaílar bem efcandalizados
;

e em hum aíTalto que foi apertado, mataram
com huma azagaia Diogo Mendes Doura-
do

, que fempre nas brigas fe aprefentava di-

ante de todos , fazendo maravilhas. E como
a fortuna nunca começa por pouco , não fal-

tou género de tormento que eftes perdidos

não
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não paflaíTem ; porque quando achavam fru*

tas nos matos , ou caranguejos , e peixe nas

praias que o mar lançava fóra
,
que eJIes co-

miam por banquete , falta va-Jhes a agua
,
que

he mal fem repairo ; e aconteceo vender-íe

hum quartilho delia por dez cruzados. E
porque a cubica do? homens até no extremo

não deixa de fazer feuofficio, não faltaram

alguns que fe mettiam pelo certao arrifca-

dos a todo o perigo abufcaragua pêra ven-

derem , e allim em hum caldeirão, que le-

varia quatro canadas
, ( porque não levavam

outra vazilha maior
,
) faziam cem cruzados ;

e Manoel de Soufa de Sepúlveda lho com-
prava , e por fua mão repartia a agiia igual-

mente ) não tomando pêra li mais , antes da
fua ração partia com dous filhinhos de pei-

to j
que lhes levavam efcravcs , e efcravas.

E porque nunca faltaíTem aventureiros

que foíTem bufcar eíla agua , não lhes punha
preço, fenão o que elles queriam. Dcíla ma--

ncira , e com efles trabalhos , e outros ( que

noíTa hiiloria não foíFre particularizar ) ca-

minharam dous mezcs e meio , até fe met-

terem pelo certão , porque totalmente pelo

caminho da praia lhes hia faltando tudo, e

chegou o extremo a comerem alimárias que
achavam mortas pelos matos , é houve pef-

foas que fe fuftentáram com pós de oífos

torrados, de que faziam algum bolo, e al-

ga-
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gumas papas. E cliegou a coufa a fe com-
prar huma pelle de cabra feca por quinze cru-

zados , que fe lançou de molho , e fe comeo.

No cabo de três mezes chegaram á ter-

ra de hum Rey , chamado Oinhaca
,
que

vivia já perto do rio do Efpirito Santo
,
que

era hum homem grande , bem aíTombrado

,

velho , com huma veneranda barba toda bran-

ca , e por ter algum parecer com o Gover-

nador Garcia de Sá , lhe puzeram o feu no-

me Lourenço Marques , e António Caldei-

ra
, que foram os primeiros Portuguezes que

por aquella paragem andaram ; e aííim era

homem de muita boa condição , e amigo
dos Portuguezes. EíleRey fabendo dos que

vinham perdidos , os foi bufcar , e agaza-

Ihou na fua povoação ; e fabendo a deter-

minação de Manoel de Soufa de Sepúlve-

da 5 que era paíTar avante , lhe pedio que

o não fizefle , e fe deixaíTe ficar até vir o
navio do refgate de Moçambique, onde fe

poderia ir, e que entre tanto lhe daria tu-

do o que na fua terra houveíTe , e que não
trataíTe doutra coufa ,

porque fe paíTaíTe dal-

]i , havia de fer roubado , e maltratado de
hum Rey que vivia adiante, chamado Ofu-
mo , que era máo homem. Manoel de Sou-
fa Iheagradeceo oconfelho; mas diífe-lhe,

que forçado havia depaílar, porque fe não

atrevia a efperar alli hum anno.

Ven-
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Vendo EIRey fua determinação , lhe pe-

dio fe detiveíTe alli alguns dias, e que liic

déíTe alguma gente pêra irem com alguns

Capitães íeus a darem em hum viíinho que

lhe fazia guerra. Manoel de Soufa de Se-

púlveda lhe diíTe
,
que o faria pelo fervir

,

e pedio a Pantaleão de Sá que folie naquel-

la jornada, e Ihedeo vinte Jiomens. Foram
eíles longe em companhia dos Cafres , ede-

ram na povoação do inimigo , e lha queima-

ram , e deílruíram , e tomaram todo o ga-

do , com que fe recolheram. líío eftimou

muito aquelie Rey , e partio com os noílos

das prezas : nifto fe detiveram finco dias *, e

paíTados clles , fe defpedíram do Rey
,
que os

foi acompanhando , e foram caminhando com
determinação de rodearem a barra de Lou-
renço Marques , e paííarem os rios por fi-

ma , o que foi fua perdição. Aquelie dia che-

garam a hum rio, que íe chamava Belyga-

ne 5
que entra na barra de Lourenço Mar-

ques , aonde entram outros três chamados
Anzate , Ofumo , e Manhiça , como melhor

fe verá na defcripçao que fazemos de toda

eíla Cafraria na decima Década.

Chegados os noíTos áquellc rio
,
pediram

a EIRey que lhes mandaíTe dar algumas al-

madías que alli havia , o que elle fez , e Ma-
noel de Soufa lhe pedio que fe folTe , e que

os dcixaíTe paíTar á fua vontade. Os noíTos

paf-
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paflaram á outra banda , e foram caininhan-

óo íinco dias , em que andaram vinte léguas
,

are chegarem ao rio de Anzate já de noite

,

e fe agazalháram em hum areal , onde não
havia agua , e aquella noite fe houverao de
perder de fede , ao que acudio Manoel de

Soufa de Sepúlveda, e mandou buícar agua
que lhe ficava atrás hum bomefpaço, e por
caldeirão delia que lhe trouxeram deo cem
cruzados. Ao outro dia lhe chegaram três

almadías que vinham da outra banda, e os

negros delias diíTeram
,

que havia poucos
dias que dalli partira o navio de relgate pê-

ra Moçambique. Neftas almadías paíTaram

os noíTos pêra a outra banda , e já Manoel
de Soufa hia tão maltratado do miolo , das

vigias , e trabalhos
,
que indo na almadía

com fua m.ulher , e filhos , lhe deo huma
mania , e arrancou pêra os Cafres que re-

mavam , dizendo : » Ah perros , aonde me le-

» vais ? )) Os negros com o medo fe lançaram
ao mar, e Dona Leonor fe lançou com el-

le , dizendo-lhe : » Tá , Senhor, que he if»

» to ? efte he o voíTo fifo , e prudência ? » Ma-
noel de Soufa de Sepúlveda tornou fobre fi

,

e quietou- fe.

He muito pêra confiderar
,
que não fei

que efpirito lhe dizia, que o levavam apar-
te, em qué havia dever morrer fua mulher,
c filhos ao defamparo, e que efperava por

ei-
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elle o mais defaventurado , e miferavel ge--

nero de morte que fe podia imaginar. Paf-

fados á outra banda , achou-fe Manoel de
Soufa de Sepúlveda muito mal do miolo

,

c da cabeça , a que lhe acudiram com toa-

lhas quentes , que fua mulher lhe punha com
muitas lagrimas

;
porque mais a cortou ver

feu marido daquella maneira
,
que todos os

:trabalhos que até então tinha paflado.

Póftos da outra banda , foram caminhan-
do guiados de alguns Cafres da terra

, que

fe offerecéram aos levar onde eíiava o leu

Rey. Já nefte tempo não havia mais de cen-

to e vinte peflbas , e Dona Leonor tão for-

mofa 5 tão mimofa 5 e delicada, caminhava
a pé deícalça , ajudando a levar os filhos

,

.-oraella, ora algumas efcravas que ainda lhe

ficaram , com tanto fofFrimento , e com. tan-

ta prudência
,
que ella era a que confolava

,

e animava a todos , fendo com elles igual

nos trabalhos das fomes , das fedes , e dos

canfaços. Deíla maneira chegaram á terra

do Rey
, que fe chamava Ofumo ; e antes

de entrarem na fua povoação acharam hum
recado feu , em que lhes mandava » que fe

)) agazalhaíTem fora ao pé de humas arvores

»quc lhes moílráram , eque alli lhes dariam

» tudo o de que tiveíTem neceíTidade j » e

allim fe agazalháram todos naquelle lugar

,

aonde lhes çomejáram a correr mantimen-

tos ,
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tos, que lhes refgatavam por pregos; e aí-

Ji fe detiveram finco dias : e como Manoel
de Soufí hia com melancolias , e quafí alie-»

nado
, já fe nao governavam por elle , fem

embargo de fempre lhe darem razão de tu-^

do. Elle, a quem já os trabalhos levavam

em eílado , que nao eílava pêra mais , de^

terminou de nao paíTar dalli , e efperar até

vir o navio do trato ; e pêra iíTo fe foi ver

com o Rey , e lhe pedio «lhes mandaífe

)) dar cafas pêra fe apofentarem na fua po-"-

)) voaçáo : u ElRey lhes dilTe que fim , » mas
)) que toda aquella gente nao podia eftar al^

)) li junta, porcaufa dos poucos mantimen-

)) tos que havia na terra
;
que fícaíTe elle na

» aldéa com as peíToas que quizeíTe , e que
» todos os mais fe partiíTem pelos lugares

» vizinhos , aonde lhes mandaria dar cafas,

)) e mantimentos ; mas que era neceíTario (pe-

)) ra osfeus fe fiarem delles , onde quer que.
)) eíliveífem , pêra que nao cuidaíTem que
» eram ladroes) mandar-lhe entregar todas

» as armas , e que elle as mandaria guardar

yi em huma cafa pêra lhas tornarem a entre-!-

»gar, quando viefi^e o navio de Moçambi-?
» que. )) Maneei de Soufa lhe refpondeo que
o faria

,
(porque o tinha por amigo dos Por-

tuguezes , pois com elles tinha commercio;

)

e ajuntando os feus , lhes difife

:

» Que elle já nao podia continuar mais

» os
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» os trabalhos do caminho

,
por caufa dd

» fua mulher, e filhos, que pois elle eílava

» em parte aonde todos os annos vinha na-

>» vio de Moçambique, mais feguro lhe era

yt cfperar alli por clh
,
que tornar a novos

» trabalhos
,
pêra que já fua mulher não ef-

» tava ; que ellç eílava refoluto em fe dei-

» xar ficar alli ; e fe Deos foíTe fervido , e

> tiveíTe determinado que acabaíTe alli com
^ toda fua familia

,
que çUe era muito con-

» tente : e que os que quizeílem paíTar adian-

» te , o podiam fazer ; e que lhes pedia
,
que

)> fe Deos os levafíe a terra de Portuguezes 5

5) trabalhaíTem porque IhQ mandaífem logo al-

» guma embarcação em que fe foífe; c que

)) os que quizeílem ficar com elle , o podiam
» fazer ; mas que era neceíTario entregarem

» as armas a ElRey pêra fe fegurar delles

;

)) porque já que fe mettiam em. feu poder,
))era neceíTario moílrarem-lhe confiança, ao

)) menos pêra que os feus não cuidaíTem que

» lhe podiam fazer mal os noíTos , e que af-

» ílm remediavam tanta defaventura
,

quan-

» ta lhes eílava pela proa , fe quizeílem paf-

» far dalli. »

Alguns foram de parecer que fe entre-

gaíTem as armas , mas outros não , e deíles

foi Dona Leonor
,
que diífe a feu marido

,

» que nas armas eílava todo o feu remédio ,

» que lhe pedia por amor de Deos que tal

não
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» nao fizeíle. » Mas como Manoel de Sou-
la de Sepúlveda nao hia já em íi , tomou
as armas , em que entravam quatro espin-

gardas , e as entregou ao Rey , do que elle

teve pouca culpa
,
porque já nao fabia o que

fazia , e toda foi dos que lhe confentíram

cntregallas. Repartio ElRey os Portuguezes

pelos feus Ancofes
,
que são como Capitães

das povoações
,
pêra que os levaíTem com-

figo^ ficando Manoel de Soufa de Sepúlve-

da com fua mulher 5 e filhos , e perto de vin-

te peíToas na povoação do Rey. Os Anco-
fes tanto que lhes entregaram os Portugue-

zes fem armas , antes de chegarem a fuás po-

voações 5 os defpírara , e roubaram fem lhes

deixarem coufa alguma , e fobre iíTo lhes de-

ram muita infinita pancada , e os lançaram
fora das aldeãs. Tanto que os mais Portu-

guezes íè apartaram , logo o Rey fez o mef»
mo a Manoel de Soufa de Sepúlveda

, (por-

que eíla foi fua tenção de lhe tirar as armas
, )

e lhes tomou tudo o que levavam : que fe

affirma
,

que fó naquella companhia havia

mais de cem mil cruzados de pedraria , e jó-

ias ; e não lhes tocando nas peílbas , lhes

diííe : » Que fe foííem logo fora de fua po-
» voação

,
que lhes nao queria fazer mais

- » mal. » (lílo acabou de endoudecer Manoel
de Soufa de Sepúlveda , em que fua mulher
trazia os olhos

3 ) e tomando-o pela mão , lhe

dif-
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diíTe » que íe folTe logo fora da fua povoa-
;> çâo ,

porque aquillo eram caíligos de Deos
,

» e que foífe elie louvado com tudo i » e to-

mando hum dos filhinhos no colio , dando
o outro ás efcravas , começou a caminhar
pêra fóra , levando o marido pela máo , com
ranto foírrimento , e paciência que eípantou

a rodos. Hia com elle Duarte Fernandes

,

Contrameílre do galeão , com os mais que
com cUq ficaram na aldéa , e o Piloto An-
dré Vaz, que nunca os quiz deixar. Os ou-

tros roubados, e eípancados , em que entra-

va Pantaleão de Sá , e os mais Fidalgos , e

Cavaileiros, depois de lançados fóra das al-

deãs , tornáram-fe a ajuntar a paragens , e

aílim fizeram hum corpo de noventa peíToas
;

mas como hiam fem armas , e fem coufa ai-»

guma , com que pude (Tem refgatar o que ha-

viam de comer, e fobre tudo já táo fracos ,

e debilitados do caminho
,
que efcaflamentc

podiam comfigo ; aborrecidos da vida , fe fo-

ram mettendo por eílès matos , tomando deí^

vairados caminhos , comendo das frutas bra-

vas , e raizes das hervas , fazendo conta com
Deos, e com fuás almas , como homens que
hiam cm efiado

,
que cada dia ficavam por

gÍTqs cam.inhos mortos de fome.

Manoel de Soufa de Sepúlveda com os

da fua companhia foi feguindo o caminho
.do rio de .Manheja , com determinação de

fe
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fe deixarem ficar nelle , íe aquelle Rey lho

confentiííe ; e indo aílim , tornaram os Ca-

fres dar nelles , e iíTo que ficou lobre os

corpos foi roubado , deixando-os nús ; e

Dona Leonor
5
quando os Cafres aquizeram

defpir, o nao quiz confentir, antes ás bo-

fetadas, e ás dentadas como leoa magoada
fe defendia

,
porque antes queria que a ma-

ta flem
,
que defpirem.-na. Manoel de Soufa

de Sepúlveda vendo fua amada efpofa na-

queJle eílado , e os filhinlios no chão cho-

rando
,
parece que a mágoa , e dor lhe re-

fufcitou o entendimento
,
(como acontece á

candea que fe quer apagar,^ dar antes diíTo

maior claridade,) e tornando fobre fí mais

algum ranto , fe chegou á mulher ; e toman-

do-a fobre feus braços, lhe diíTe: » Seuho-

)) ra , deixai-vos defpir , e lembre-vos que ro-

» dos nafcemos nús ; e pois diíto he Deos
» fervido , fede vós contente

, que cUq have-

» rá por bem
,

que feja iilo em penitencia

» de noífos peccados ; » com iílo fe deixou
defpir , não lhe deixando aquelles brutos des-

humanos coufa alguma com que fe pudeíTe

cubrir, Vendo-fe eila mia , aífentou-fe no
chão , e efpalhou os feus formofiílimos , e
compridos cabellos por diante, com o roC-

to rodo baixo
,
porque a pudeífem cubrir ^

e aílim com as mãos fez huma cova na arêa,

onde fe metteo até á cinta , fem mais fe que-

rer
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rer aJevantar dalli. Os homens da compa-
nhia vendo Dona Leonor , foram-fe afFaíbn-

do de mágoa , e vergonha. Vendo elía a An-
dré Vaz o Piloto que virava as coftas pêra

fe ir , chamou por elle , e lhe difle

:

» Bem vedes, Piloto, como eílamos , e que

» já não podemos paíTar daqui , onde pare-

)) ce tem Deos ordenado que eu , e meus íi-

» lhos acabemos por meus peccados , hi-vos

)) muito embora , fazei por vos faivar , e en-

)) commendai-nos a Deos ; e fe fordes á In-

)) dia , e a Portugal em algum tempo , di-

•» zei como nos deixaíles a Manoel de Sou-

» fa , e a mim com meus filhos. ». André Vaz
internecido de mágoa daquelle piedofo ef-

pedlaculo , virou as coftas , fem refponder

nada , mas todo banhado em lagrimas , e

foi continuando feu caminho apôs os ou-

tros
,
que hiam já diante. Manoel de Sou-

fa com todos aquelles infortúnios , e mágoas
náo fe efqueceo da neceíFidade da mulher,

e dos tenros meninos que eftavam choran-

do com fome ; foi-fe aos matos a bufcar al-

guma coufa pêra lhes dar , e quando tornou

com algumas frutas bravas , achou já hum
dos meninos morto , e Dona Leonor como
pafmada com os olhos nelle , e com o ou-

tro nocollo. Elle pondo os olhos fitos nel-

]a , e no menino morto, ficou aílim hum pe-

queno efpajo íèmfallar coufa alguma : paf-

/
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íado elle fez huma cova na arêa , e por fua

mão o enterrou, lançando-Ihe a derradeira

benção.

Feito iílo , tornou-fe ao mato a bufcaf

inais frutas pêra a mulher, e pêra o outro

menino , e quando tornou achou ambos fa-

lecidos , e finco efcravas fuás febre os cor-

pos com grandes gritos , e prantos : vendo
Manoel de Soufa de Sepúlveda aquella def-

aventura, apartou dalli as efcravas, e aíTen-

tou-fe perto da mulher , cora o rofto fobre

huma mão, c os olhos neiia , e aífim efteveí

efpaço de meia hora, fem chorar, nem di-

zer palavra. Paífado aquelle termo , ievan-

tou-íe , e começou a fazer huma cova com
ajuda das efcravas

,
(fempre fem fallar cou-

fa alguma,) e tomando a mulher nos bra-

ços , chegando o feu roíio ao delia hum pou-

co, a deitou na cova com o filho; e depois

de a cubrir , fem dizer coufa alguma ás mo-
ças , fe tornou a metter pelo mato , ondei

defappareceo , fem mais fe faber delle , e

lempre fe prefumio que os tigres o come-
ram.

As efcravas tanto que fe elle apartou ^

tomaram feu caminho com grande preíía até

encontrarem a outra companhia do Piloto ,

c deftas paíláram á índia três
,

que conrá>

ram a morte de Dona Leonor , e filhos
,
por-

que fó ellas a viram. Era ifto no mez de

CeutoTomãlLPdL Ce Agof-
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Agofto 5 em que havia féis mezes que ha-

viam partido. Os da companhia que hiam
diante com Pantaleão de Sá , e da de Ma-
noel de Soufa de Sepúlveda

, que feguíram

o Piloto André Vaz , fe foram mettendo por
eíTe certao , por onde morreram de fome,
e com tantos trabalhos

,
que fó oito Portu-

guezes efcapáram , cm que entravam Panta-

leão de Sá , Triíláo de Soufa , Balthazar de
Siqueira , Manoel de Caftro , feitor da náo,
e o Piloto André Vaz, e quatorze efcravos,

que deram com os Cafres mais domeílicos,

que lhes davam alguma pouquidade
,
prin-

cipalmente a Pantaleáo de Sá , que fe fingia

chocarrciro , e chegava ás portas dos Cafres

balhando , e fazendo momos , e todos lhe

davam poriíTo algum milho. E andando ef-

palhados pelas aldêas , fem eíperança de po-

derem ir á índia
,
quiz Deos que foíTe hum

pangaio , (em que hia hum parente de Dio-

go de Mefquita
, que eftava por Capitão em

Moçambique ) ao cabo das correntes ao rio

dejuhambane a refgatar marfim, e dos Ca-
fres que vinham do certao ao refgate , fou-

beram como pela terra dentro andavam Por-

tuguezes perdidos
; pelo que o Capitão do

pangaio mandou algumas peíToas de reca-

do com contas , e outras coufas pêra os ir

refgatar fe eíliveíTem cativos.

Eíles homens foram dar com elles , e
foi
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foi o feu alvoroço tamanho, deverem ho-

mens conhecidos , e de iaberem que tinham

navio perto
,
que de pra^zer perderam a me-

moria de todos os trabalhos paliados , e af-

íim fe foram pêra onde eftava o pangaio^

reígatando pelos caminhos todas as coufas dè
que cinham necelTidade abaftadamente. Che-
gando a Juhambane foram muito feílejados

do Capitão do pangnio
, ( que nos parece

que era hum foão Salgado
, ) que os agaza-

Ihou , veftio 5 e curou muito bem , dando-
Ihes tudo o de que tinham neccílidade : dal-

li os levou a Moçambique , aonde chegaram
a vinte e íinco de Maio de íincoenta e três*

O Capitão Diogo de Mefquita os foi buf»

car á praia , e levou comfigo Pantaleão de
Sá , e Triftão de Soufa ; e os mais repartio

porcafas decafidos ricos, onde Ihesderant

todo o neceííario, eDonaLuiza mulher de
Diogo de Mefquita curou rhuito bem os
feus hofpedes , como fe foram feus irmãos ;

e dando-lhes Diogo de Mefquita todo o di-

nheiro que qiiizeram , fe partiram pêra a ín-

dia. Depois correo o tempo de feição
,
quê

por morte de Diogo de Mefquita veio Pan-
taleão de Sá a caiar com fua mulher, e aí-

íim eíleve duas vezes por Capitão de Mo«
çambique.!

Ce ii DE-
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DÉCADA SEXTA.
LIVRO X.

I

Da Hiftoria da índia.

CAPITULO I.

De como o Turco mandou huma Armada de

'vinte e finco galés , de que era General
Pirbec y pêra Ba cord: e do que aconteceo

a algumas galés com os nojjos navios na^

quelle Eftreito.

TAnto que o Turco foube que a Ar-
mada Portugueza, em que D. Anião
de Noronha foi

, ( como diíTemos no
Cap. IV. do IX. Liv. ) entrou naquelIeEf-

íreito de Baçorá
,
pêra favorecer os Arábios ,

e Gizares , e que fem dúvida lhe tomara a-

quella Cidade, fe não fora o ardil de que o
Eaxá ufgu , receando- fe que vieífe a perder

aquella fortaleza , e que os Portuguezés met-

teíTem pé nella , o que feda em defcredito ^

e
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e detrimento de feu Eílado , e fobre tudo

ficaria perdendo as efperanças de fe fazer

Senhor de todo aquelle Eílreito Perfico ,
por-

que IhQ ficariam fechando aquella garganta

do rio Eufrates
,
por onde fuás Armadas for-

çado haviam de fahir pêra fora
,
) determi-

nou de prover niíTo , e fegurar aquella for-

taleza , e mandou com muita preiTa nego-
ciar vime c finco galés das que eftavam em
Suez , c elegeo pêra Capitão , e General def-

ta jornada Pirbec , hum grande cofiTairo , ho-
mem muito determinado 5 e Ihedeo por re-

gimento , que fizeíTe em Alexandria , e ou-

tros portos mil e duzentos homens , e que
fe metteíTe nas galés , e fe foíTe a Baçorá , on-

de acharia regimento do que havia de fa-

zer • e que por nenhum cafo tomafile MaJ?»

cate 5 nem Ormuz , nem tocaíTe em coufa

alguma dos Portuguezes , e que trabalhaf-

fe muito por paíTar a Baçorá , fem fer viC-

to delles.

Deipedido Pirbec fe paíTou a Suez , e
gaílou todo eíle inverno paíTado em refor-

mar as galés, e em asapparelhar. O Turco
tanto que odefpedio, mandou huma inftruc-

çáo ao Baxá de Baçorá , em que lhe man-
dava

,
que tivefi^e preíles quinze mil homens

,

e muitas terradas , e em outras embarca-
ções 5 e que como Pirbec chegaíTe com as

galés 3 foííe pôr cerco á fortaleza de Or-
muz^
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muz 5 e não fe alevantafle delia fem a to-

mar. Pirbec tanto que teve as galés nego-

ciadas as poz no mar pêra partir emjullio.

Eftas novas correram Jogo pelo Efireito, e

chegaram a Ormuz já em Maio , tempo em
que nao podiam avifar o Vifo-Rey , nem
fe fabia mais certeza , que aquillo que an-

dava geralmente na boca dos eíirangeiros.

Pelo que quei-end.vfe D. Álvaro de Noronha,
Capiíâo daquella fortaleza , certificar da ver-

dade , defpedio hum navio ligeiro, de que

fez Capitão Fernão Dias Cefar , foldado ve-

lho , e muito bom cavalleiro , (que já andava

em trajos de mercador , e tinha de feu per-

to de vinte mil cruzados,) e deo-lhe por

regimento
,
que fe foíTe á coíla de Xael , e

que eíperaííe os navios que haviam de vir

de Meca pêra Cnxém , Camphar , e todos

os mais portos , e que foubeíTe a certeza das

galés , e quantas eram , e fe fabiam. pêra on-

de fe negociavam.

Partido Fernão Dias Cefar , foi-fe pôr

riaquella paragem , e houve falia de algu-

mas embarcações , e lhe affirmáram ficarem

vinte e íinco galés em Suez já no mar , e

que corria fama geralmente que fe hiam
nietter em Baçorá. Com eílas novas fe re-

colheo em Julho, e as deo a D. Álvaro de

Noronha. E fabendo a certeza , mandou lo-

go recolher todos os mantimentos , agua
^
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lenha , madeira , taboado , e outras muitas

coufas pêra dentro da fortaleza. Edefpedio
logo dous navios ligeiros , em que mandou
Simáo da Cofta , e Miguel Colaço , e lhes

deo por regimento
,

que fe foíTem pôr no
cabo de Roíalgate , até que fe acabaíTe o
mez de Agofto, que era a monção em que

vem de Meca pêra aquelle Eftreito ; e que
havendo vifta das galés, fendo mais de vin-

te , Simão da Coíla fe fízeíTe na volta da
índia , e foíle dar as novas ao Viib-Rey,
e que Miguel Colaço voItaíTe pêra Ormuz,
e foíTe dando avifo a todas aquellas povoa-
ções de Coriate , Calayate , Mafcate , e ou-
tras pêra eílarem negociadas , e fobre avi-

fo.

Partidos eíles navios , fe foram pôr no ca-

bo de Rofaigate , aonde fe deixaram eftar

com grande vigia. E fendo na entrada de
Agofto, houveram vida de finco galés, que
Pirbec tinha mandado diante , em que vi-

nha hum feu filho ,
que vinha defcubrindo

fe havia na boca do Eftreito alguns navios

Portuguezes. Simão da Cofta tanto que vio

as velas , e fe affirmou ferem galés , fe foi

fahindo pêra o mar
,
pêra defcubrir fe ha-

via mais que aquellas ; e não vendo mais

,

tornou-fe pêra dentro
,
porque não pode fof-

frer o vento Ponente , que era muito rijo.

Miguei Colaço tanto que vio as galés, vol-

toií
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íou de longo da coda , e foi dando avifò

a todas as povoaçoe?.

Eílava em Malcate por Capitão iium João
de Lisboa, que o Vifo-Rey D. Aftbnfo de
Noronha tinha mandado aíii fazer hum for-

te
,
por lho mandar ElRey aíTim no feu re-

gimento
,
por fegurar os Portuguezes

, que
ícmpre eílavam naquella povoação. EíleJoão
de Lisboa tinha começado eíle forte na ca-

beça da ferra de BacaJá
,
que fica fobre a

barra , e havia ires mezes que trabalhava

jielle , e o tinha ainda imperfeito. Tanto que

lhe deram as novas das gaiés , logo embar-

cou fua mulher em huma terrada , e outras

de Portuguezes que ajli havia , e mandou
com eJlas Bartholomeu Dias de Moraes , e

Apolíinario Mendes por velhos
,

pêra que

fe foíTem pêra Ormuz ; e João de Lisboa

com feflenta Portuguezes que alIi havia , fe

recolheo aííima ao forte , e metteo dentro

todos os mantimentos, lenha, agua, e mu-
nições que tinha , e fortificou-fe o melhor

que pode. O filho de Pirbec no tempo que

Simão da Coíla voltou pêra a terra , houve
vifta delle ; e mettendo obaftardo, o foi fe-

guindo i e como o vento era rijo , e os ma-
res grandes , e a fuíla pequena , hia-fe af-

fogando de feição ,
que chegou a galé do

filho de Pirbec a ella , e por defejar de to-i;

piar a todos vivos, não quiz metter a fuíla

no
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no fundo , e fe foi defviando de maneira

,

que lhe íicou debaixo dos remos. E haven-

do-fe todos por perdidos , o bombardeiro ,

e hum foldado que hiam de proa , lançaram

ias mãos aos remios pêra fe falvarem na ga-

lé ,
porque antes queriam ficar cativos que

aíFogarem-fe. Simão da Coíla
,
que era ho-

mem muito efperto , nao defcoroçoou , antes

encommendando-fe a noíTa Senhora tio Ro-
fario , vendo que a galé fe hia defviando

da fuíla 5 e que lhe hia ficando a gilavento ,

esforçando os marinheiros , foi preparando a

vela
5 que lhe ficou abatida , e mettendo de

Jó.tudo o que pode , foi deixando a galé a

balravento , ficando-lhe dependurados nos re-

mos o foldado 5 e o bombardeiro
,
que os

Turcos recolheram.

Vendo o filho de Pirbec que por feu def-

cuido fe lhe hia aquella fuíla , que bolinava

mais que elle, a foi feguindo , atirando-lhe

bombardadas. Simão da Coíla foi animan-

do os marinheiros , deitando-lhes dinheiro

na coxia pêra mais os obrigar , e foi for-

çando a véla da fufta tudo o que pode, ti-

rando pcra balravento , de feição
,
que co-

nhecidamente lhe ficava já a galé
,
que fem-

pre o perfeguio até anoitecer , que perdeo
a fuíla da viíla. Simão da Coíla vendo-fe

defapreíTado , tanto que efcureceo , mudou o
rumo , e fe foi paíTando á coíla de Perfia

^
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e de longo delia foi tomar Ormuz , onde
deo as novas das ílnco galés

,
que caufáram

tamanho alvoroço em todos
, que fe come-

çou a dcfpejar a Cidade : a gente miúda pê-

ra a banda do Magoílao , e a principal , e

mais rica pêra a Ilha de Queixome
, que ef-

tá perto de Ormuz. EiRey , e Guazil fe re-

colheram pêra a fortaleza com fuás mulhe-
res 5 e riquezas , e D. Álvaro de Noronha
Capitão delia fe recolheo dentro com todos

os Portuguezes , e fe começou a fortificar o
melhor que pode. E fazendo alardo de to-

da a gente , achou perto de novecentos ho-
mens, porque eílavam mais de trezentos da'

náo Caranja do Reyno , de que era Capi-

tão Ayres Moniz
,

que foi tomar Ormuz
por nao ter tempo pêra paiTar á índia , co-

mo temos dito atrás no Cap. XVI. do IX.

Liv. Antre toda efta gente tinha D. Álva-

ro de Noronha na fortaleza mais de mil ef-

pingardas, e muitas munições , e armas»

CA-
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CAPITULO II.

De como Pirbec pajjou pêra Mafcate : e co-

mo o Feitor ãe Calayate partio com re-

cado pêra Goa : e de como os Turcos def-

embarcaram eyn Mafcate : e do cerco que

puzeram d fortaleza > e de como os de

dentro Je lhe entregaram a partido.

Anto que o filho de Pirbec perdeo Si-

mão da Cofta de viíla , tornou a vol-

tar , e quando amanheceo achou-fe á viíla

da outra cofta de Arábia avante de Mafca-

te; pelo que lhe foi forçado tornar em buC-

ca do pai, como fez. E quiz a defaventu-

ra
,
que tanto avante como o lugar de Al-

fação , encontraíle a tcrrada cm que vinham
as mulheres de João de Lisboa , e as outras,

e tomando-as comfigo , a Bartholomeu Dias
,

e a Apollinario Mendes , mandou metter a

banco da fua galé , e com efia preza chegou
a Mafcate , onde já achou feu pai

;
porque

Pirbec como vinha muito atrás com a Ar-
mada toda

,
quando entrou o Eílreito não

achou novas das galés em que tinha manda-
do o filho, nem fabia o que lhe tinha acon-

tecido com as noíTas fuílas ; e parccendo-lhe

que o acharia em Mafcate , foi de longo da
cofta pêra obufcar, e paíTando por Calaya-

te 5' onde efíava hum Eftevão Gomes por Fei-

tor,
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tor , tanto que vio paíTar as galés , como
era muito determinado , e valente homem

,

fe metteo em hum tarranquim muito peque-

no , e deo á véla pêra ir avifar ao Vifo-Rey

,

e de fua jornada adiante daremos razão.

Pirbec ramo que achou o filho, alvoro-

çado com a preza , entrou pela barra de Mas-
cate dentro ; e fem embargo de faber como
os Portuguezes cílavam fortificados , defem-
barcou em terra fem achar reíiílencia , e fa-

queou a povoação
,
que eílava defpejada

,

aonde ainda achou muitas fazendas, que fe

não puderam recolher. E defejofo de íevar

os Portuguezes ao Turco de prefente , tra-

tou de os cercar, e haver ás mãos, pêra o
que mandou defembarcar algumas peças da
artilheria , e querendo-as paíTar aílima , nao
puderam levar mais que hum cao

,
por fer

o caminho tão Íngreme
,
que com muito tra-

balho fubiam porelle os homens. Subida ef-

ta peça aílima , fe poz elle com todos os

Turcos em íima de hum tezo
,
que ficava

padraílo ao forte , e alli fe fortificou , e plan-

tou feus beíliães , e fe cercou de vallos , e

tranqueiras muito forres. Dalli começou a
dar fua bateria , e accommetter os noíTos por

muitos aílaltos ; e como o forte ficava mui-

to defcuberto ás fuás eftancias , mettiam-lhes

dentro todos os pelouros , com que lhe fe-

riam muitos y mas também os noíTos os ef-»

can-
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candalizavam mui bem. Durou iílo dezoi-

to dias contínuos , em que os Portuguezes

íe defenderam com muito valor ; mas como
não eílavam muito providos , nem cuidaram

que os Turcos fe detiveílem alli tanto tem-

po , começou-lhes a faltar a agua , e man-
timentos, eeíTes poucos que havia fe hiam
repartindo com grande provisão

,
porque

lhes abrangeíTe mais alguns dias. O Pirbec

vendo os Portuguezes tão determinados ,

defenganado de os entrar por força , e que
o tempo fe lhe hia gaílando , determinou de
os apalpar com os partidos que quizeíTem

,

e aílim lhes mandou bradar por hum João
da Barca Portuguez arrenegado

, que trazia

comfigo. E vindo á falia com os de dentro

,

IhM diíTe : » Qiie Pirbec mandava dizer ao

)>i Capitão 5
que fe lhe déííe licença manda-

)) ria fallar com elle hum homem fobre cou-

)> fas que importavam muito. » O João de Lis-

boa tomando parecer com todos fobre o que
faria , aílentou-fe que fe ouviííe ; e dando-
Ihe recado, foi o mefmojoao da Barca, e
diíTe ao Capitão : » Que o Baxá lhe pedia

» que não quizeííe ir porçliante com fuatei-

» ma 5
que bem fabia as neceílidades em que

>j eílavam ;
que fe entregaíTem a eile , que

)) lhes daria as vidas a todos , e embarca-
» coes pêra fe paíTarem á índia. » Com ifto

Uie 4ifle mais o arrenegado João da Barca

mui-
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muitas coiifas das grandezas , e liberalida*

des de Pirbec , affirmando-lhe que IUq havia

de cumprir o que lhe promettia , e que fe

nao quizeíTe acceitar feus partidos, foubeí^

fe em certo
,
que fe não havia de alevantar

de fobre aquclle forte fem o entrar, e que
não havia de dar a vida a hum fó.

Depois do Capitão o ouvir o mandou
deter, e poz em confeiho aquelle negocio

,

apontando as difficuldadcs que havia , e a

falta de tudo. E debatido antre todos, af-

fentáram » que foffe o Capitão João de Lis-

» boa com hum Padre da Companhia que

y> alli eíiava a fe verem com Pirbec , e a con-

» cluir com elle os partidos ; e que o que

)> ellesconcluiflem , elles o haviam por feito.»

Com iiio fe foram ambos em companhia do
arrenegado João da Barca ao Baxá , que os

recebco mui bem. E aíTentados todos , niof-

trando-Ihes o Baxá grande benevolência , lhes

diíTe: )> Que clle não queria naquelle nego-

» cio maior honra
,
que faber o Turco to-

)) mar eile huma fortaleza aos Portuguezes

:

» que ás pcíToas de todos os que dentro ef-

» tavam lhes fegurava as vidas , e liberda-

)) des , pêra que fe pudeílem ir pêra onde
>/ quizeíTem. » Niílo fe efpraiou tanto

,
que

acceitou João de Lisboa os partidos , e o
Baxá lhe paíTou hum largo falvo conduto

em nome do Turco , com que Joãp de Lis-

boa
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boa mandou dizer a todos os que eílavam

no forte
, que fe foílem logo pêra elle , co-

mo fizeram. E como o Baxá os teve com-
ligo

5
quebrando-Jhes a palavra

,
(como to-

dos os Turcos fazem
, ) os metteo a todos a

banco nas galés , e mandou embarcar a ar-

tilheria do forte , e toda a fazenda que den-

tro tinham recolhida
,
que era muita. Feito

iílo fe embarcou , deixando o forte vazio.

As peíToas principaes
,
que alli foram ca-

tivos com João de Lisboa , foram André,
e Diogo Feyo , am.bos irmãos naturaes da
Ilha da Madeira , que depois foram cafados

,

e Cidadãos de Goa , Baíliao Criado de Abreu,

que depois foi Capitão de Tarapór , e Maym ,

Manoel Caftellao , António Lopes de Oli-

veira , Diogo Luiz, Manoel Dias , António
Pinto, e outros cafados, e Cavalleiros no-
bres , e honrados.

CAPITULO IIL

De como a Armada dos Turcos chegou a Or*
muz : e do cerco que puderam d for-
taleza : e do que aconteceo em todo

o difcurfo delle.

PArtido o Baxá Pirbec de Mafcate , em
poucos dias foi ter a Ormuz , e appare-

eeo a Armada hum dia de grande cerrajão ,

e
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c foi demandar da outra banda deChaurú,
onde poz logo toda a gente em terra. O Ca-
pitão D. Álvaro de Noronha

, poflo que an-

dava doente de quartans , fahio fora da for-

taleza com feiscentos homens , deixando os

mais em guarda delia , e pofto em muito boa
ordem foi efperar os Turcos no campo , e

chegou até á Cruz de fora da Cidade , don-

de mandou efpiar os inimigos , e foube eí^

tarem todos póftos em terra. E tomando pa-

recer fobre o que faria , aíTentáram
,
que fe

recolheflem pêra a fortaleza , até verem o
que determinavam os inimigos , como logo

fizeram. D. Álvaro de Noronha todo aquel*

le dia 5 e noite paíTou com grandes vigias

fobre os Turcos , e proveo nas náos que ef-

tavam no porto
,
que eram quarenta

,
por-

que lhas não tomaíTem , e com muita bre-

vidade as mandou defpejar , e atracar á for-

taleza debaixo do baluarte , as mais delias

defemmaftreadas , e a náo Caranja do Rey-
110

5
que era muito grande . mandou que a

chegalTem tudo o que pudeíTem , como oâi

Officiaes fizeram , lançando-lhe por baixo do
leme groíTos viradouros , e amarrados á for-

taleza ,
porque a não pudeflem levar , e den-

tro nella mandou Ayres Moniz Barreto (que

era feu Capitão) metrer o feu Meftre (que

era o Rachachona ) affamado em feu officio

,

e com elle todos os Grumetes , e o Con-
def-



Dec. vi. Liv. X. Cap. IIÍ. 417

deftrabre com os bombardeiros ,
pêra terem

a artilheria fempre preparada.

D. Álvaro de Noronha depois de pro-

ver nas náos , o fez também na defensão dá

fortaleza
,
poreíla maneira. No baluarte San-

to André poz por Capitão D. Francifco dé

Almeida , filho de D. Pedro de Almeida de

Évora , e lhe deo duzentos e quarenta ho-

mens. No baluarte Sant-Iago
,
que cahe fo*

bre o jogo da bola
, poz Gonçalo Guedes

de Reboredo ^ cavalleiro muito esforçado ^

com cento e trinta Toldados. O baluarte da
varanda tomou o Capitão pêra íi com cem
homens de fua obrigação. E no muro que
corre defte baluarte pêra o de Santo André ^

poz Ayres Moniz Barreto com fíncoenta ho-

mens. E no outro panno
,
que corre pêra o

de Sant-Iago, poz Manoel deSoufa, de al-

cunha o Fino macho , irmão de Fernão de
Soufa de Caflello-branco , com trinta ho-

mens. Da banda do mar poz António Cor-
rêa , cavalleiro honrado , cafado , rico

,
(quí5

cafou fua filha com D. António de Noro-»

nha
5

que depois foi Capitão de Cochim

,

em quem muitas vezes havemos defailar,)

e lhe deo feílenta homens. No baluarte do
meio eftava o Alcaide mór

, que era hum
foão Homem da obrigação do Conde de Vi-

miofo , com quarenta homens* No meio da
torre da menagem fobre os armazéns eílava

CoutoTomJILFjL Dd El-
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ElRey com fua mulher , e filhos , e o Gua-
zil 5 e Mirnberús

, Juftiça mor do Reyno

,

com ílias famílias. A outra foldadefca que
jião coube nas eftancias , ficou de fora com
íílguns fobre roídas

, que o Capitão ordenou
pêra acudirem aonde foíTe neceíTario. O Pir-

bec dormio aquella noite em terra , e ao ou-

tro dia mandou defembarcar a artilheria com
que determinava bater a fortaleza , e aquel-

la foi marchando até fe pôr á vida delia ,

^{Tentando o exercito naquella parte onde ef-

teve a Alfandega velha , e fe começou logo

a fortificar com muita madeira , que acha-

ram na Cidade
,
pedra , c terra

,
que tudo

^acharam á mão. Áo outro dia plantaram feus

beftiães , e trincheiras na forma feguinte.

Na ponta da Alfandega velha puzeram
hum beflião com três peças groíTas , de qua^

renta arráteis de pelouro de ferro coado.

Defta eílancia corria huma tranqueira forte

atraveflando o terreiro da fortaleza , e de-

fronte das cafas do Capitão fizeram outro

beftião 5 em que puzeram outras íinco peças

grofifas , humas de pelouros de ferro , outros

de pedra. Daqui foi correndo a tranqueira

até á fronteria da fortaleza , em que fizeram

hum angulo mui forte , por caufa da bate-

ria 5 e dalli foi correndo a tranqueira até o
mar com três beítiaes mais , com finco pe*

|as groíTas cada hum , ficando a frontaria da
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fortaleza cercada de mar a mar ; e em ílraa

dos terrados das cafas de ElRey- fe piizeram

duas peças groíTiis
,
porque fe defcubria da-

hi a fortaleza toda mui bem. Plantadas ef-

tas eftancias na forma que dilTemos , come-
çaram os Turcos a bater a fortaleza de to-

das as partes, com muita fúria, e braveza,

e com a mefma lhe refpondêram delia ; e

como os muros eram de gueche , os pelou-

ros de pedra das peças groífas ficavam met-

tidos no muro , e encaixados de m.aneira

,

(meios dentro , e meios fora
, ) que ainda que

Ds puzcram de induílria , não fe fizera amóc
compaíTo, ealli ficav^am , onde até hoje eí-

tam.

O Capitão defejou de avifar o Vifo-Rcy
3,

e mandou negociar huma fuíla , que eílava

varada ao pé da fortaleza , e defpedio nel-

la Pêro Fernandes de Carvalho
,
que á noi-

te dos quatro dias do cerco fe aíFaftou da
fortaleza , e fe foi a remo , até fe pôr da
outra banda do Magoílao , e dalli foi cor-

rendo a cofta até o Cabo de Jafques , don-
de tomou o caminho ordinário. E porque
eíía fuíla poderia correr algum perigo , da-

Iii a outros dous dias defpedio outra , em
<]ue mandou hum morador de Ormuz, cha-

mado Cofmo Alvares , que tomou a mefma
derrota. Os Turcos foram continuando fua

bateria , km fazerem damno algum á for-

- Dd ii ta-
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taleza , recebendo elles delia muitos ; por-

que o Condeílrabre
,
que era natural de Na-

varra y era lao grande ciliciai
,
que muitas ve-

zes lhe mettia os pelouros pelas bocas das

fuás bombardas , com que lhas fazia arre-

bentar , e muitas lhes mataram muita gente

,

e lhes desfez os beíliaes
,
que elles logo re-

formaram 5 mas com muito trabalho. Os fol-

dados Portuguezes
,
que na índia são muito

folies, eaffoutos, enfadados deeílarem en-

curralados , bradavam publicamente por ba-

talha , requerendo ao Capitão que lhes man-
daíTe abrir as portas

,
que elles queriam ir

ganhar as eílancias dos inimigos , c romar-

Ihes toda fua artilheria. O Capitão os mo-
derou com muita brandura , affirmando-lhes

)) que como foííe tempo o faria , mas que

)) por então não lhes convinha
,
porque não

» tinha informação alguma da cópia dos ini-

» migos ; porque fe íe haviam de julgar pe-

)) lo número das galés , o menos haviam de

> fer mais de trcs mil homens ; que fe quie-

)) taíTem
,
porque tratava de ver fe podia ha-

)) ver alguma efpia as mãos ; e que como fe

» certifícalle da verdade , elle lhes faria a to-

5) dos a vontade. » Diílo fe não fatisfizeram

os foldados, e andavam quafí como amoti-

nados 5 e ainda os azedavam mais os Tur-
cos

,
porque tanto que fe acabava a bate-

ria 5 de noite lhes diziam do arraial muitas

cou-
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coufas ,
que lhes foavnm mal , chamando-lhes

)> cocorins
,
que quer dizer gallinhas, e que

» nao preftavam pêra coufa alguma
;
que ef-

)) tavam em expoeirados » com outras cou-

fas a efte íom ; mas os Ibldados fe defem-

pulhavão , dizendo-lhes ,. » que fallavam el-

'»les 5 porque o íeu Capitão lhes nao dava

» licença pêra os irem lá bufcar
,
porque fe

)) lha a elles deram , houveram de achar leoes

,

» e nao gaí linhas ; mas que tempo viria , em
» que lho moílrariam. » Com ifto , e por ef-

ta caufa murmuravam do Capitão publica-

mente ; mas D. Álvaro de Noronha , como
aquella fortaleza era a mais importante de
todas as da Índia

,
porque com cila tinham

os Reys de Portugal poflo hum grande freio

á infolencia do Turco
,

queria-íe íègurar ,

porque não tinha certe-za do que hia no ex-

ercito ; e como andava de quartans , entrií-

tecião-no aquellas coufas , e melancolizavao-

110 mais.

Gonçalo Guedes de Reboredo , Capitão

do baluarte Sant-Iago , vendo quanto o Ca-
pitão defejava haver ás mãos huma efpia ,

fe lhe oíFereceo pêra lha ir tomar , e elle

Uíc acceitou o oíFerecimento , e mandou fa-

zer preíles pêra de noite com cem homens.
Pêra eíla fahida fe lhe oíFerecêram todos os
Fidalgos , e Cavalleiros honrados

,
que na

fortaleza havia , a que o Capicão não qulz

dai:
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dar licença. Prefíes todos no quarto da mo-
dorra 5 eítando já o poíligo da fortaleza a-

berto pêra fahirem pêra fora ; ou que re^

ceaíFe D. Álvaro de Noronha algum defaf-

íre 5 ou que furpeitaíTe que eram fentidos
,

tornou a mandar recolher Gonçalo Guedes

,

do que todos os que com elle liiam ficaram

muito triítes.

A bateria fe foi continuando ; mas ven-^

do Pirbec o pouco damno que fazia á for-

taleza j determinou de fe levantar ; e primei-

ro que o fízeíle , virou a artilheria pêra as

náos , e todo hum dia as bateo , defcarre-

gando nellas aquella tempeílade , e trovoa-

da de pelouros , de que os mais embaçá-
ram na náo doReyno, que lhe ficava mais

em bateria ; mas delia também o vifitáram

com huma formofa falva , com quQ lhe ma-
taram alguns , trabalhando o feu Medre com
todos os marinheiros muito bem

,
porque

com muita preíleza acudiram a tapar alguns

rombos que Jhe fizeram*

CA-
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CAPITULO IV.

De como os Turcos alevantdram o cerco : e

dos recados quepajjdram antre Pirbec ^ e

o Capitão : e de como os inimigos Ja- •

quedram a Ilha de Oueixome.

AO outro dia depois que iflo paíTou ,

mandou Pirbec embarcar a artilheria

,

e aquella noite que fe havia de recolher ,

chegou á falia com os da fortaleza hum foao

Balieiro , bombardeiro de Mafcate , que tam-

bém foi cativo , e diíTe , » que diiTeíTem ao

» Capitão
5 que bem podia mandar refgatar

)) toda a gente de Mafcate
,
que alli eílava

» cativa
,
porque Pirbec lhe queria fazer eíTe

)) ferviço ; » dizendo-lhes a voltas difto muitos

louvores do Baxá , engrandecendo-o muito

com palavras
,
que lhe faziam dizer. O Ca-

pitão então foube o fucceílb de Mafcate ,

porque até então não tivera novas algumas
,

do que ficou muito trifte. E porque não fa-

bia o que era paíTado naquelle negocio , nem
o modo de como cativaram os de Mafca-
te, não quiz que fe refpondelTe coufa algu-

ma ao Balieiro. Vendo o Baxá que lhe não
fallavam a propofito , mandou falvar a for-

taleza pêra fe embarcar , e delia lhe refpon-

dêram com outra tamanha
,

que efpantou

aos inimigos
,
porque durou mais de duas

lio-
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horas fem ceifar

,
porque nunca os Turcos

cuidaram que dentro naquella fortaleza ha-

via tanto cabedal ; e logo fe começaram ã

embarcar , havendo vinte dias que tinham
cercados os noííos , e ao recolher fe mettê-

ram pela Cidade a roubar com tamanha áçC-

ordem
,
que quaefquer trezentos homens que

Iieiles deram os desbarataram de todo.

Depois dos Turcos deílruirem , e arra-

sarem a Cidade fe embarcaram , e fe aíFaí-

táram de largo. Dalli defpedio o Pirbec hu-

ma bateria de huma galé
, que chegou per-

to da fortaleza , e capeou com huma ban-

deira branca ; e chegados á falia com os do
baluarte de fobre o jogo da bola , diííeram

delia 5 » que traziam hum recado do Baxá
» pêra o Capitão; » elle lhe mandou abrir,-

€ defembarcou hum Comâtre Italiano , e com
clíe Bartholomeu Rodrigues de Moraes , e

Apollinario Mendes , e a mulher de João
de Lisboa , e o foldado , e o bombardeiro

da íuih de Simão da Coíla , ( como diíTe-

mos
,
que ficaram dependurados nos remos

da galé do filiio de Pirbec.) e levados to-

dos ao Capitão , lhe diíle o Comitre , » que

yi o Baxá llw fazia ferviço daquelles homens
,

» e mulíier , e de hum rico arco , e coldre

» que levava na mão ; e que fe quizeiTemf

^ refgatar toda a gente de Mafcate
,
que el-*,

2?íe efperaria ppr iíTo, » O Capitão depois.
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qiie ouvio o Comitre o mandou metter no
tronco , com todas as peíToas que com elle

vinham , até os marinheiros da barquinha,

e alli os teve dous dias j ao terceiro os man-
dou Jevar diante deíi, e os veílio de efcar-

lata a todos , e diíTe ao Comitre , » que tor-

» naíTe a levar a mulher deJoão de Lisboa ,

)) e Bartholomeu Rodrigues de Moraes , e

)) Apollinario Mendes 5 e que diííefle aoBa-
)) xá , que çlle nao reígatava homens Portu-

)) guezes tão fracos , que aílim fe entrcgá-

» ram , fem primeiro ferem efpedaçados , e

)) que aquella mulher a tornaílem a entregar

» a feu marido , porque até nella queria exe-

)) cutar a culpa delle. E que o foldado , e

xbombardeiro da fufta de Simão da Cofia

» tomava
,
porque não tinham culpa , por

>)CUjo refgate lhe mandava aquellas peças
,

» dando-lhe logo huma formofi bacia , e^

»-jano de prata dourados de beftiâes , e com
» iíTo também hum rico arcabuz , e huma
» formofa efpada , e rodela ; e que diíTeíTe

)) ao Baxá
,
que aquelles eram os prefentes

» com que os Capitães de ElRey de Portu-

» gal agazalhavam os vaílallos do Turco. »

Com iílo os mandou embarcar, fem lhe dar

coufa alguma dos prantos , e lagrimas da-

quella pobre mulher, e dos dous velhos.

Chegados á galé , e dado o recado ao

Bàxá 3 ipandou ; tanto que foi noite , lançar n^,

c. llhâ
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Ilha pelo mefmo Cotnirre a mulher de João
de Lisboa , e os deus velhos ; e levando-le

,

prepaíTou por huma náo de hum Portuguez ,

que ficou da outra banda defpejada, e dan-
do-Ihe toa , a levou comíigo , e fe paíTou á
Ilha de Qiieixome

\ porque foi avifado que
todo o recheio da Cidade de Ormuz eftava

nella. E defembarcando fem rcfiílcncia algu-

ma , a entrou , e faqueou , e encheo as ga-

lés de riquezas
,
porque havia nella mais de

trinta mercadores , de quarenta , trinta , e

vinte mil cruzados , em que entrava hum Ju-
deo Hefpanhol , chamado Salamao ^ que ti-

nha de feu oitenta mil cruzados em ouro
,

pérolas, pedraria , e outras fazendas, que tu-

do Ih^ tomaram , e o cativaram com fua

mulher, efamilia. E da gente que eftava na
Ilha

5
que eram perto de vinte mil peílbas,

cativaram os Turcos as que quizeram , fa-

zendo grandes cruezas , e deshúmanidades.

Eftá eila Ilha de Queixome aíFaftada da

de Ormuz pêra a coíla de Arábia duas lé-

guas ; fera de trinta de comprido , e de duas ,

e em partes de três de largo : começa em
hum lugar chamado Laphta , e acaba em ou-

tro que fe chama Cirimiáo
,
que he a pon-

ta mais de dentro. Os Turcos andaram nel-

la muitos dias
,
porque a correram toda , e

depois de fartos , e cheios fe embarcaram ,

e fe foram pêra Baçorá. A mulher de João
de
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de Lisboa , e os dous velhos foram ter á

fortaleza. O Capitão tinha mandado alguns

terranquins ligeiros a vigiar os Turcos ; e

trazendo-Ihe novas que já eram recolhidos

pêra Baçorá , fe foi ElRey , c o Gunzil pe^

ra a Cidade ,
que acharam deílruida , e af-

folada 5 e logo começou a correr a gente

que eílava da outra banda , e fe tornou a

povoar 5 e reformar.

C A P I T U L O V.

Do recado que chegou a Goa das galés : e

de como D. Diogo de Noronha o Corços ,

e D, António de Noronha partiram pêra
Ormuz em duas fufias : e de como o Vi-

fo-Rey Z). AJfoitJò de Noronha fe prepa-

rou pêra ir em pejjoa ao foccorro : e da

falia que fez na Camará de Goa
,
pedin^

do 'lhes ajuda y e emprefii?7io*

EStevão Gomes , Feitor de Calayate
,
que

atrás deixámos partido pêra Goa em o
terranquim y foi atraveífando aquelle gran-

de Golfo até haver viíla da terra de Baçaim
,

e entrando dentro , deo recado á Cidade ; e

depois de tomar agua, e mantimentos, par-

tio pêra Goa. Caufou em Baçaim grande al-

voroço a nova dos Turcos , e fe começa-
ram a fazer algumas peíFoas preíles pêra irem

de foccorro a Ormuz y e primeiro que to-

dos
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dos foi x\ntonio de Sá o Rume, (hum Fi-

dalgo 5 em que muitas vezes temos fallado

líeílas noflas Décadas.) Eíle íe embarcou em
hum catur ligeiro com vinte Toldados , e ao
outro dia fefez á veia , ferrolhando no mar
todos os marinheiros em. cadeias

,
que logo

pêra iíTo levou em íegredo
;
porque deter-

minava de paíTar por antre as galés dos Ru-
mes , e não queria que com o medo fe ian-

çaílem ao mar. E tanta prefla fe deo no ca-

minho, que em vinte dias foi tomar Ormuz,
andando ainda os l'urcos na Ilha de Quei-
3come , e o Capitão o recebeo com muitas

honras. Eílevão Gomes chegou a Goa por
fim de Agofto , coufa que foi efpantofa aos

homens , em huma tão pequena embarcação
atraveílar em tempo tão forte hum lao gran-

de, e perigofo golfão.

Chegado eíle homem a Goa fe foi ver

com o Vifo-Rey , e lhe deo as novas da

Armada dos Turcos , e de quantas galés

eram
,
porque as contou elle muito de vagar.

O Vifo-Rey poílo que Ihecaufou aquillo al-

guma aheração , todavia logo determinou

de acudir áquelle negocio em peíToa , e man-
dou chamar os Fidalgos , e Capitães docon-
lelho , a quem deo conta do que paíTava , e

lhes declarou
,
que fua tenção era embarcar-

fe logo, pedindo-lhes que fefizeíTem preftes

pêra o acompanharem» Todos lho louváraoi

mui-
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muito , e fe lhes oíFerecêram com muito
goílo.

Sabidos dalli 5 logo D.Diogo de Noro-
nha o Corços , e feu primo D. António de
Noronha , irmão de D. Álvaro de Noronha ,

Capitão de Ormuz , foram tomar cada hum
feu navio de remo , e ajuntando parentes ,

€ amigos , embarcando-fe cada hum com íin-

coenta foldados , e ao outro dia fe fizeram

á vela pêra Ormuz , e foram feguindo feu

caminho , em que os deixaremos até tornar a
elles.

As novas fe efpaJháram logo pela Cida-

de , a que acudiram todos , velhos , e mo-
ços a fe ofFerecerem ao Vifo-Rey , fendo
dos primeiros os Cidadãos

,
que fempie nas

femiclhantcs neceííidades fervíram ElRey com
as fazendas, e peíToas. O Vifo-Rey fe foi

á ribeira das Armadas , c com muita pref-

fa mandou preparar os galeões , caravelas , -

galés , e furtas ; e como na ribeira havia ain-

da mais de quinhentos homens do mar, re-

partindo-fe por rodas as embarcações , as fo-

ram preparando fem confusão , nem eílorvo

de Jiuns , e outros , pela boa ordem que na-

quelle negocio houve.

A primeira coufa que o Vifo-Rey fez

,

foi defpedir dous navios ligeiros, hum pê-
ra ir pelas fortalezas do Norte com cartas

ás Cidades ^ e a peíToas particulares ^ em que

Jhes
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lhes reprefenfava a neceíTidade prefente

, pe-

dindo-lhes ajuda de gente, e navios. O ou-
tro navio 5 de que era Capitão Fernão Far-
to , bom cavalleiro , e grande homem do
mar pêra ir a Ormuz com cartas pêra o Ca-
pitão , em que lhe affirmava ficar no mar
pêra o ir foccorrer , e que apôs efte chega-

ria. O Vifo-Rey ficou dando preíTa ás coa-

fas 5 mandando ajuntar mantimentos , e or-

denar munições , e todas as mais coufas ne-

ceíTarias pêra a jornada. E porque oEílado
eílava falto de dinheiro , fe quiz valer da Ci*

dade , como fempre os Governadores , e Vi-

fo-Rcys fizeram ; e eflando os Vereadores

em Camará , fe foi a ella , acompanhado dos

Capitães , e Fidalgos velhos , e aíTentado

em feu lugar lhes fez eíla falia

:

)) A natureza univerfal mai de todas as

3) coufas tem poílo os homens em tanta obri-

)) gação , que por ella , c pela conlervar ,

» muitas vezes fe oíFerecéram a grandes pe-

ji rigos , e acabaram couías
,
que quaíi pare-

)) ciam irapoíliveis pêra fe poderem commet^
D) ter. E ainda poreíta razão chamamos ge-

» ralmente á terra onde nafcemos noífa na-

5) tureza
, porque parece que alii nos obri-»

y> gou a íèr mais inclinados com particular

» afFeição ; e da creaçao que nella rccebe-

»mos , vem muitas vezes alcançarmos fau-

ade em noffks enfermidades
^
por próprio

.^ -. be-
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-)) benefício da natureza ; mas eu verdadeira-

)) mente tenho por muito certo íer a pro-

» pria natureza dos Portuguezes , moílrarem

» fua opinião , e lealdade no ferviço do feu

»Rey 5 e Senhor ; como muitas vezes fe

» vio por experiência dos mui grandes feí-

)) tos que nos Reynos de Portugal , e nas

» partes de Africa , e neibs da Índia , com
)) muito valor , e esforço fizeram , e acabá-

» ram , havendo muitas , e mui aífinaladas

í) vitorias com muito menos gente , e deíi-

)) gual poder dos inimigos. E por iílb pra-

» ficando os Caílelhíinos no damno que re-

)) cebêram na batalha real com grande cC-

» panto
,

pela deíigualdade dos poderes , e

)) gente , diíle ElRey de Caftclla que não fe

» efpantaíTem , que impollivel era desbara-

» tar-fe hum pai de dez mil filhos, que tal

» era ElRey de Portugal dos Portuguezes,

»c elles do feu Rey. EqueEiRéy meu Sc-

D nhor mais propriamente tenha eíle nome de

» pai de feus vaííallos , claro parece pelas

» muitas honras , e grandes mercês que con-

» tinuamente delle recebemos , c pelo amor
5

)5e boa vontade com que nos trata. E por
)> eíla razão

,
pela confiança que fei que el-

» le tem de vós , e eu em feu nome fempre
» depois que a eíla terra vim , tenho por
» mui certo que todos eftais alegres , e ufa«

»nos de em noíTo tempo fijçcçderem cou-^

» fas
^

^í-!*Í >>
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» fas , em nque fazendo grandes , e aíUnala-

» dos ferviços a Deos , e S. A. poíTais moí^
» trar o amor, e lealdade, a que voíía na-

» tureza vos inclina , e traz obrigados ; e

>) que na índia fejam feitos muitos ferviços

» de grande qualidade , e merecimento , ne*

» nhum fe pode igualar aeíle pela qualidade

» do negocio , e da parte em que efpero em
)) noíTo Senhor fe faça. Porque Dio , e ou-

» trás fortalezas podem-fe chamar membros
» particulares da índia; mas Ormuz (a que

» he neceíTario foccorrer
,
por eftar em peri-

» go 5 fegundo tenho fabido , e com Arma-
5) da de Turcos fobre elle ) he corpo de que
-}) todos os membros recebem fubftancia , e

)j fe furtem ; porque além da renda que S. A.

» nelle tem , a mòr parte da defta Cidade

» delia lhe vem ; nem a índia fe pudera fuf-

5) tentar fem a contratação de Ormuz.
)} Donde fe infere

,
que o Eílado da In-

» dia todo pende da defensão , e fegurança

»daquella fortaleza; e por os Turcos terem

3) fabido por experiência nao poderem por

» outra parte fazer damno na índia, (pelo

5) muito que receberam
,
quando a ella vie-

)) ram , ) determinam pôr todas fuás forças

)) na tomada , e deílruiçao de Ormuz , a que

m com grande prefteza , e muito poder he

)) neceflario acudir , e foccorrer. E pois ef-

» ta Cidade , e os moradores delia .tão .bem

»tem
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)) tem fervido , e moftrado fua lealdade em
» todos os perigos , e neceílidades paíTadas ;

» nefta que he mui diíFerente , e de muito

)) maior qualidade , e obrigação , não íe ef-

» pei-a que o façam menos , nem com me-

» nos vontade , e mais tendo-me por voílb

5) Capitão 5 que tão obrigado fou , aííim por

5) mim , como pelos de que defcendo , a

)) morrer pelo ferviço de meu Rey , e Se-

» nhor 5 e principalmente pelo de S. A. de

)) quem tantas honras , e mercês tenho rece-

)) bidô 5 o que aílim mefmo fiirei por feus

)> vaílallos , e particularmente pelos deíla Ci-

» dade
,

pela vontade , e amor que delles

Ti tenho conhecido.

» Pelo que além de vos notificar as no-
»vas que tenho, (que he como digo eíla^

-» rem os Turcos fobre Ormuz com groíía

» Armada , e os perigos que diflb podem
)> recrefcer ,

) vos peço que pêra feu íbccor-

» ro me queirais ajudar com empreitar a S*

» A. ííncoenta mil pardáos pêra me fazer

» preftes , e os repartais antrc todos de ma-
» neira

,
que fe poliam haver fem efcanda-

))Io, ecada hum folgue de empreitar aquil-

yi lo
,
que boamente lhe couber á fua parte

,

-» pois he pêra tanto ferviço de Deos , e de

5) S. A. 5 e pêra fegurança deíla terra , e de

5) voíTas mulheres , e filhos : pêra o que eí-

» pêro que vos não falte o favor , e ajuda

Coí^tpn^omJILPjL Ee 3) de
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)) de noflb Senhor , em quem todos cremos ,

)) e devemos confiar
, que nos dará vitoria

)> pêra gloria , e louvor de feu fanto Nome.
))E o dinheiro vos fera tornado por Diogo
)) Soares 5 contratador das terras íirmes, que

» diíTo fará obrigação ; e nos quartéis deite

51 anno de feu arrendamento
,

que ora en-

» tra , vo-los irá pagando ; e eu darei pêra

)) iíTo as Provisões que vos forem neceíTa-

-)) rias
,

pêra que com eífeito fejais pagos.

)) Além diíío o faberá S. A. por mJnhas car-

)) tas
,
pêra que com honras , e mercês vos

3) fatisfaça ; eeu em feu nome ficarei namef-
» ma obrigação pêra fempre. »

Acabada a falia alevantou-fe o Verea-

dor mais velho , e em nome de todos lhe

refpondeo : » Qiie bem viam quão neceíTa-

5) rio era acudir-fe áquella necellidade
,
por-

5) que a fortaleza de Ormuz era a chave de

» toda a índia, e cabeça daquelle commer-

yi cio da Perfia , e Arábia , titulo de que os

5) Reys de Portugal tanto fe jactavam : que

» toda a Cidade em geral , e cada hum dos

» feus Cidadãos por fi eftavam muito preí^

» tes pêra fervirem o feu Rey com fuás pef-

» foas , fazendas , navios , fuílas , dinheiro
,

)) e com tudo o mais que pudeílem ; porque

> poílo que em todas as neceílidades paffa-

» das femipre aíTim o fizeram
,
que na pre-

:^> fente
p
que era fobre todas

j^
ç mais em ne*
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yt gocio de Turcos , inimigos do nome Chri*

» ítâo , não havia quem íe pudeíle efcufar;

» antes agora com dobradas forças , e defe-

»jos fe oíFereciam com tudo o que a fortu-

)> na lhes deo ^ e que eftavam pezarofos de
» não fer a poíTe conforme aos defejos que
» todos tinham.» O Vifo-Pvey lhe deo gs
agradecimentos , aííim da parte de ElRey,
como da fua. Os Vereadores começaram lo-

go a tirar pelo povo , e não fem alguma
defordem , c ajuntaram vinte mil pardáos

,

que levaram ao Vifo-Rey , com que fe co-

meçou a negociar , e lançar a Armada ao
mar.

CAPITULO VI.

Da Armada que efte anno de fincoenta e

dous partio doReyno ^ de que era Capitão
mor Fernão Soares de Albergaria : e de co^

mo o Vifo'Rey D. Affonfo de Noronha fe
embarcou fera Ormuz : e das novas que
no caminha teve das galés Jerem recolhi^

das : e de como defpedio D, Antão de Noro^
nha com huma grojja Armadapêra aquella.

fortaleza : e de como mandou hrancifca

Barreto compoderes de Governador aCo^
chim afazer a carga das nãos do Keyno.

ANdando o Vifo-Rey dando preíTa á fua

embarcação , fendo oito de Setembro ,

chegaram á barra de Goa três náos , de í^iz

' ^ Ee ii que
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que efte Abril pafíado de fincoenta e deus

tinham partido do Reyno , de que era Ca-

pitão mór Fernão Soares de Albergaria ,
que

vinha na náo S. Boaventura. Os outros Ca-

pitães que com elle chegaram , foram ,
Fran-

cifco da Cunha , na náo S. Pedro *, Braz da

Silva de Santarém em S. Filippc. As três

náos que faltavam eram a Barrileira ,
de

que era Capitão D. Jorge de Menezes Ba-

roche; eSant-Iago, em que vinha António

Dias de Figueiredo ,
que ambos ficaram m-

• vernando em Moçambique. Da outra náo,

que era o Zambuco , vinha por Capitão An-

tónio Moniz Barreto ,
defpachado com a

fortaleza de Baçaim ; e vindo demandar a

cofta da índia l foi varar no rio de Seita-

pór , trinta léguas de Goa , e a gente toda

le falvou em terra com a mór parte da ta-

ze.nda. Eílas náos trouxeram novas como

o Príncipe D. João ficava cafado com a Prin-

ceza D.Joanna, filha do Imperador Carlos

V. ,
que era fua prima com irma ,

lendo

elie'de idade de dezefeis annos. Eftas novas

fefteiou o Vifo-Rey muito.

Com a chegada deftas náos le começou

o Viíb-Rey a embarcar , dando defpacho

a muitos negócios ,
porque hia arrifcado a

não poder tornar fenão em Março. E por-

que lhe tinham chegado novas da morte de

D. João Henriques, Capitão deCeU^o, def.
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pachou pêra aquella fortaleza D. Duarte De-
çã', e aííim o fez também ás náos de Mala-
ca 5 em que mandou o Licenciado Francis-

co Alvares pêra ir tomar reíidencia a Dom
Pedro da Silva da Gama, e pêra fazer ou-

tras coufas que convinham ao ferviço de El-

Rey.
Neftas náos fe embarcou o Padre Mes-

tre Franciíco , da Companhia dejefus, que
hia pêra paíTar á Provincia da China , a cujo

Rey levava hum rico prefente, que ElRey
de Portugal lhe mandava

,
pêra por meio

deile ver fe fe podia dilatar naquella grande

região a Fé de Chriíto ; e aquelle anno lhe

tinham vindo Breves
,
que o Summo Pontí-

fice lhe mandava de Núncio Apoílolico da
Índia.

Defpachadas eftas coufas , fe embarcou

o Vifo-Rey no fim de Outubro , e deo á

véla com huma Armada de mais de oitenta

navios 5 em que havia mais de trinta grof-

fos. Os Fidalgos , e Capitães que neíla jor-

nada o acompanharam , são os feguintes

:

D. Fernando de Menezes , filho do Vifo-

Rey , D. Antão de Noronha feu fobrinho ,

D. Diogo de Soufa, Gonçalo Pereira Ma r-

ramaque , D. João de Almeida , Álvaro de

Mendoça, Pêro Botelho , Heytor de Mel-
lo Pereira , D. Martinho da Cunha , e Dom
Lopo da Cunha , ambos irniãps àç D. Pe*
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dro da Cunha , Capitão mor das galés do
Reyno, Pêro deTaíde Inferno, Fernão de

Cafíanhofo , Fidalgo Caílelhano , Cavalleiro

da Ordein de Sant-Iago , Diogo Alvares

Telles., Baílião de Sá , AíFonio Pereira de
Lacerda, Miguel Rodrigues Coutinho, de

alcunha Fios feccos , Francifeo de Mello Pe-

reira 5 Jorge de Mendoça , António Moniz
Barreto , Martim AíFonfo de Miranda , Pê-

ro Barreto Rolim , António PeíToa , Vaíco
da Cunha , António de Souía Coutinho o

coxo , D. Pedro de Soufa
, João Fernandes

de Vafconcellos , D. Filippe de Caílro , e

outros muitos Fidalgos, e Cavaileiros, que

logo adiante nomearemos.
Dada á vela foram fua derrota com ven-

tos Levantes profperos , e em poucos dias

foram tomar Dio. Alli achou o Vifo-Rey

Juim navio ligeiro
, que vinha de Ormuz ,

com cartas de D. Álvaro de Noronha , em
que lhe fazia a faber ferem as galés reco-

lhidas pêra Baçorá , e lhe dava muito miú-

da conta de todas as coufas acontecidas , af-

íim em Mafcare , como em Ormuz. O Vi-

Íb-Rey íentio muito o negocio de Mafcate.

Logo fe efpalháram as novas das galés fe-

rem idas , o que todos fentíram muito
,
por-

que hiam alvoroçados pêra provarem a mão
com çUcs. O Vifo-Rey mandou chamar os

Capitães velhos , e Uiqs moílrou a carta , e
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poz em confelho o que faria naquelle nego-

cio. Viítas por todos aquellas coufas , af-

fentáram
,

que pois os Turcos eram reco-

lhidos, que mandaííe huma boa Armada pê-

ra andar no Eftreiro de Ormuz , e pêra no
inverno fe recoliíer áquella fortaleza pela fe-

gurar , e que o Vifo-Rey fe tornaííe pêra

Goa.
Com eíla refolução defpedio o Vifo-Rey

logo feu fobrinho D. Antão de Noronha ,

com doze navios groííbs , e vinte ligeiros.

Dos grandes eram Capitães (a fora D.An-
tão de Noronha

, que hia no Galeão S. Lou-
renço ) Gonçalo Pereira Marramaque no ga-

leão Camorim , Fernão de Caílanhofo em
S. Pedro , Belchior Botelho no de S. Tho-
mé, D.João de Almeida no de Santa Cruz ,

Francifco da Coíla , Álvaro de Mendoça ,

Pêro Botelho , D. Manoel Mafcarenhas ,

Luiz Alvares da Cunha , Diogo de Mello
da Cunha 5 e D.Jeronymo de Caílello-bran-

co em caravelas. Nas fuílas hiam D. Diogo
de Taíde

, Jorge Pereira Coutinho , Diogo
de Mendoça

, João de Mello de Brito , Duar-
te Paym de Mello , Vicente de França, Gil

de Góes
, João Alvares Pereira

, João de Si-

queira 5 Gomes Ferreira , e Pêro Ferreira

feu irmão , Vicente de Soufa , António de
Betancor , Diogo Pereira , Gonçalo de Mo-
xaes de Soufa , João Serrão , Martim Bar-

bu-
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budo , Ruy Lopes , Antão de Seixas , Ruy
Fernandes , e outros, O Vifo-Rey deo por

regimento a D. Antão , que andaíTe no Ef-

treito até Abril , e que íe recolheíTe a Or-
muz , e que tomaíle entrega da fortaleza

,

porque acabava D. Álvaro de Noronha feu

tempo , e que entregaíTc a Armada a Dom
Diogo de Noronha

,
que lá eílava pêra an-

dar nella até Outubro , e que le recolheíTe

a Goa.
Defpedida efta Armada , voltou o Vifo-

Rey pêra Baçaim , aonde lhe chegaram no-

Tas de Cochim
,
que osReys de Diamper,

e Pimenta continuavam na guerra contra o
de Cochim , e que deixava de correr a pi-

menta pêra as náos.

Vendo o Vifo-Rey quão neceíTario era

acudir áquellas coufas , elegeo a Francifco

Barreto
,
que acabara de fer Capitão de Ba-

çaim
5
(a quem fuccedeo Francifco de Sá

de Menezes, dos óculos,) e lhe deo rodos

os feus poderes , aííim na Juftiça , como na

Fazenda , com titulo de Governador
, pêra

em quanto eíliveíTe em Cochim correndo

com a carga das náos. Francifco Barreto fe

partio logo 5 e levou vinte navios ligeiros

,

e de fua jornada adiante daremos razão. Ef-

ía eleição foi muito eftranhada de alguns Fi-

dalgos, que falláram nella em público , prin-

•cipalmente D. Diogo de Almeida , filho do
Con-
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Contador mor , e Francifco de Sá , dos ócu-

los , e outros, que cuidavam merecer melhor

aquelle Jugar. OVifo-Rey ficou em Baçaim

dando deípaclio a muitas coufas , e efperan-

do pelas íegundas novas de Ormuz. E ha-

vendo perto de hum mez que alli eítava ,

vieram novas de Pêro Lopes deSoula, Ca-

pitão de Dio
,
que era falecido

,
que o Vi-

io-Rey tinha deixado enfermo ; e por nao

haver providos , commetteo o Vifo-Rey com
ella a D. Diogo de Almeida

,
que a accei-

tou , dizendo » que agora que o ferviço de

»ElRey tinha delle neceíhdade , acceitava

»a ferventia da fortaleza, de que elle enjei-

)) tara féis annos
;

porque foubeíTe ElRey
)) que o não fazia porcubiçofo

,
que bem fe

» via que hia a fervir , e não a fazer pro-

» veito. CAPITULO VIL

De coma Diogo de Mello , Capitão de Cei-^

Ião
5
prendeo Tribuly Fandar pai de El-

Rey : e das coufas que nejle tempo acon-

teceram em Malaca no principio da Ca-

pitania de D, Álvaro de Tatde,

SUcccdéram tantas coufas juntas neílemeA

mo tempo ,
que não foi poíUvel poder

continuar com ellas por fua ordem
,
porque

as mais importantes , e fubftanciaes lhes oc-

cupáram o lugar , e affim daremos a eílas

hum
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lium pequeno de vago, pêra continuarmos
com as que fuccedêram na entrada deite ve-

rão , aífim em Ceilão , como em Malaca

;

e por iíTo continuaremos com ellas juntas ,

coufa de que fempre fugimos
, porque tra-

balhámos muito pelas íeparar , e contar per

íi pêra fe acharem divididas quando fe buí^

carem. Mas aqui não guardaremos agora ef-

ta ordem
,
porque lie aííim neceílario. E con-

tinuando com as coufas de Ceilão , falecido

D. João Henriques , depois de eílarem con-

certados com Tribuly Pandar , e com ElRey
feu filho pêra irem contra o Madune, fuc-

cedeo Diogo de Mello Coutinho
, ( como

atrás fica dito no Capitulo XIX. do Liv. IX.

deíla fexta Década
, ) que tanto que tomou

poíTe da fortaleza , achando nas inílrucçoes

que o Vifo-Rey deixou a D. João Henri-

ques
,
que prendeíTe o Tribuly , tratou de

o fazer , fem dar conta a peíToa alguma. E
vendo-fe com EIRey , lhe pedio , e requereo

» que mandaíTe vir feu pai a Cota
,
porque

)) tinha que fallar com elles ambos coufas

)) que cumpriam ao fcrviço de EIRey de Por-

)) tugal. » EIRey havendo que Diogo de Alei-

lo não bulliria com elle , mandou chamar o
pai

, que veio logo a Cota. Diogo de Mel-
lo tanto que foube fer chegado , eftando em
Columbo j fe foi lá , e em cafa de EIRey o
prendeo , fem EIRey bullir comíigo , e o

le-
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levou pêra Columbo , e o metteo em hu*

ma torre, que fervia de guardar a pólvora,

e lhe lançou huma forte adoba de ferro.

A mulher de Tribuly , mãi de EIRey

,

tanto que vio o marido prezo foliciíou a

niór parte da gente da Cota , e fe fahio dei-

la , e fe foi pêra o lugar de Reigão , don-

de tratou de fua foltura ; e havendo três dias

que iílo tinha fuccedido , chegou D. Duarte

Deça
,
que hia por Capitão, e logo tomou

poílè de Columbo. ElRey fe foi ver com
elle , e lhe pedio que íoltaíle feu pai , o que

elle náo quiz fazer , antes lhe eíircitou a pri-

zão : e aílim o deixaremos até feu tempo,

por continuarmos com ascoufas de Malaca.

O Abril paíTado , como fica dito no Cap.

XIX. do IX. Liv. y deixámos embarcado pê-

ra aquella fortaleza D. Álvaro de Taíde ,

porque nella fuccedia a feu irmão D. Pedro

da Silva
,
que tinha ainda hum anno por fer-

vir, e quiz D. Álvaro de Taíde anticipar-

fe tanto, eir efperar lá aquelle tempo, por

fe tiraj* dasdefpezas de Goa , e oVifo-Rej
lhe paíTou Provisões de Capitão mór do mar

de Malaca , e de todas aqueiJas partes ; e fc-

gundo nos parece
,
que o ifentou nas cou-

fas da Armada da jurdição de feu irmão.

Chegado eile áquella fortaleza foi bem
recebido do irmão , e dos moradores , que

logo no Julho feguinte dia da Vifuacão o
ele-
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«legêram por Provedor da Mifericordia. E
como D. Pedro da Silva eftava mal quifto

de todos j e D. Álvaro de Taíde lhe hia fuc-

ceder , começaram os moradores a continuar

com elle , e grangeallo. Tomado D. Pedro
da Silva diílo, e de outras coufas que com
iíTo fuccedéram

, quebrou com o irmão , e

chegaram a fe deíbrdenarem , e a defcom-
porem hum com o outro ; e D. Pedro da
Silva clamava, e dizia «que feu irmão com
» capa de mifericordia lhe hia roubar a fua

» fortaleza. » Aílim
,
que eílando na mór ro-

tura que podia fer , em fim de Outubro che-

garam as náos da índia , em que hia o Li-

cenciado Francifco Alvares tomar a reíiden-

cia de D. Pedro da Silva , com que logo
começou a correr.

O Padre Meílre Francifco , da Compa-
nhia , eílava concertado com Diogo Perei-

ra para vir da Sunda , aonde eftava a o to-

mar áquella Cidade pêra o levar á China.

Diogo Pereira como foi tempo veio efperar

feu recado ao Eftreito de Sincapura , onde
o Padre lhe efcreveo que efperava por elle.

Com efte recado fe foi a Malaca , e furgio

naquelle porto , e o Padre começou a em-
barcar o feu fato pêra fe partirem. D. Ál-

varo de Taíde 5 ou porque tiveífe algum ef-

candalo de Diogo Pereira , ou porque qui-

zeíTe dar os proveitos daquella viagem a hura

ho-»
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homem de fua obrigação , mandou-Jlie di-*

zer, que não havia de ir na fua náo áquel-

Ja viagem
,
porque cumpria aíHm ao lervi-

ço de ElRey. Diogo Pereira como a náo
era lua , e viera aili fó a tomar o Padre

Meftre Francifco , ailegou de feu direito ,

iem lhe valer coufa alguma , nem lhe po-

der fer bom o Licenciado Francifco Alva-

res
,
porque aquellas coufas eram no mar

,

aonde D. Álvaro deTaíde tinha toda ajur-

dição. A ifto acudio o Padre Meftre Fran-

cifco , eBernaldim deSoufa, e outras pef-

foas ; mas todas não puderam acabar coufa

alguma , fem poderem tirar D. Álvaro de
fua teima ; antes metteg na náo hum ho-

mem de fua obrigação , chamado AíFonfo

de Rojes, que foi na não, e Diogo Perei-

ra ficou em terra. Tão efcandalizado ficou

defte negocio o Padre Meftre Francifco
, que

ao embarquar no cães facudio os çapatos
,

dizendo : » que nem o pó de tão má terra

» queria levar comfigo. »

D. Pedro da Silva fentio tanto aquelle

negocio, por fer feito a hum Religiofo da-

quella forre
,
que largou a fortaleza , e a

entregou nas mãos do Licenciado Francií-

co Alvares, dizendo, que não queria mais

fer Capitão. E aílim ficou Francifco Alva-
res fervindo alguns mezes que lhe faltavam ,

^ depois entregou a Capiunía a D, Álvaro
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de Taíde. Tanto que efte Fidalgo tomoii

poíTe da fortaleza , logo mandou tomar os

lemes a todas as náos que havia no porto

,

aflim de EIRey , como de partes , dizendo

que tinha novas do Achem , fobre o que te-

ve algumas razoes com Bernaidim de Sou-

fa ,
porque lhe não quiz dar o da fua carave-

la 5 ficando quebrados , fendo d'antes gran-

des amigos. Eftava alli huma náo que hia

pêra a Sunda , de que era Capitão Gonça-

lo Vaz de Carvalho , a quem o Vifo-Rey

deo aquellas viagens. D. Álvaro de Taíde

lhe dilTe
,
que eram fuás

,
que o Vifo-Rey

lhas não podia dar , e que os Capitães de

Malaca eílavam de poíTe de as mandar fa-

zer por fua conta \ que cumpria ao ferviço

de EIRey ficar naquella fortaleza , porque

efperava por Achens ; e mandou metter na

náo hum criado feu , chamado foao Pedro-

fa , e diííe a Gonçalo Vaz de Carvalho
,
que

bem podia mandar trazer por fua conta cer-

tos bares de pimenta. Gonçalo Vaz vendo
aquella femrazao diílimulou ; e fendo tem-

po em que a náo fe havia de partir, man-

dou metter em fegredo dez , ou doze fol-

dados nella ,
que fe efcondêram em huma

camará, e o dia que fe havia de fazer ave-

la pedio licença a D. Álvaro de Taíde pê-

ra ir a ella , e mandar recolher as fuás an-

coras 5 e as amarras. D. Alyaro lha deo , e
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elle fe foi á náo , e levada a ancora , e foi**

tas as vélas líiliírain os Toldados da camará ^

e tomaram o criado de D. Álvaro nos bra-

ços , e deram com clle em hum balão, e o
mandaram pêra Malaca. D. Álvaro como
foLibe ocafo ficou tão apaixonado, que eC-

teve pêra ir até a Sunda apôs a náo ; mas"

Gonjalo Vaz de Carvalho foi fazer fua via-

gem. Bernaldim de Soufa , como D. Álvaro

tinha tomados os lemes a todas as embar-
cações , e eftavam quebrados o Capitão, e

elle, mandou diílimuladamente embarcar o
feu fato ; e o dia em que efperava de fe fa-

zer á vela , tendo preftes de noite huma em-
barcação ligeira , fe embarcou nella , e paf*

fando pela praia , onde os lemes eftavam 5

dando cabo ao feu , deo com elle no mar

,

e o levou á caravela , e mettendo-o em feu

lugar , deo logo á vela.

Ao outro dia pela manha deram logo

rebate a D. Álvaro
,
que foi fua paixão tan-

ta
,
que fe foi ao cães , e fe embarcou em

huma fufta , e foi após Bernaldim de Sou-
fa , e chegando a elle , lhe bradou que amai-

naíTe. Bernaldim de Soufa lhe diffe , » que
->} fe recolheíle , e fe foííe pêra a fua forta-

5) leza
,
que aquelles feitos eram de mance-

)) bo. )) Em fim pafiTadas alíjumas razoes , Dom
Álvaro fe recolheo a Malaca , e mandou fa-

zer hum Termo 5 em que houve Bernaldim

de
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de Soufa , e todos os que com elle hiam
por alevantados i e toda a fazenda que lhe

ícou ,
que era muita , e vinha repartida pe-

los galeões de Maluco , tomou , e a julgou

•por perdida , e a carregou pêra EiRey , e

a mandou entregue a peiToas abonadas pêra

na índia a darem aoViro-Pvey. D.Pedro da
Silva fe embarcou poucos dias depois no ga-

leão Sant-Iago , em que tinha ido ao foccor-

ro de Malaca João Henriques , e D. João
Coutinho no feu galeão , e todas as mais

náos. E o Licenciado Francifco Alvares tam-

bém fe embarcou nefta companhia com a re-

íidencia de D. Pedro da Silva , e com hu-

ma devaíTa que tirou das coufas de D. Ai-

,varo de Taíde.

D. Pedro da Silva fe encontrou no mar
x:om Bernaldim de Soufa

,
que cuidou que

fe tomaííe do que elle tinha paíTado com
feu irmão ; mas elle hia muito longe dilTo

,

por lhe parecerem muito mal aquelLns cou-

fas , e falvando-fe foram juntos até Ceilão,

€ defembarcáram em Gale , e dalli foram
por terra a Columbo, onde fe detiveram al-

guns dias 5 indo vifitar á prizão Tribuly

Pandar, e o confoláram, e fe lhe oíFerecê-

ram pêra fallarem ao Vifo-Rev em íèus ne-

gocios ; e depois de tom.arem algumas cou-

fas neceíTarias , fe embarcaram , e partiram

pêra Cochim. E porque nos efqueceo de con-

ti-
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tinuar com D. Rodrigo de Menezçs qué
veio de Maluco , é teve àquellas diíFerenças

Coni Bernaídim de Soiifa , o faremos aquii.

Chegados eí!e, e Bernaídim de Soufa a
Malaca , fempre fe ficou Bernaídim de Sou-
ia temendo deile , porque fe houve elle por
muito afFrontado do modo com que proce-
deo com elle. E ficando affim, em Malaca

j^

fem fe encontrarem , veio D. Rodrigo a adoe-
cer de humas febres , e o dia que tomou á
purga 3 foi ella tal

, que começou a arder

por dentro, e a gritar por agua , dizendo
que fe lhe abrazavam as entranhas , e com
cfta anguília morreo logo. Não deixou de
fufpeitar qué Bernaídim de Soufa peitara o
Boticário pêra lhe dar peçonha , e nao fal-

tou quem oefcrevefle aoVifo-Rey. Foieíle

D. Rodrigo filho de D. Antão de Almada ^
Capitão da Cidade de Lisboa, eeílava def-

pachado com a Capitania de Dio ; era bomí
Fidalgo , e de muito grande opinião ^ e bont
cavaliciro.

Gouto.fçmJILPjí Ff C À-
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CAPITULO VIU.

I)as coufas ,
que aconteceram a Francifcú

Barreto em Cochim : e de como D, Pedro

da Silva , e Bernaldim de Soufa chega*

' ram a Goa : e do que o Vifo-Rey Dom
Ajfonfo de Noronha fez*

DEixámos atrás no Cap. VI. defte deci-

mo Livro Francifco Barreto partido de
Baçaim ; e feguindo fua jornada , tomou Goa

,

onde fe deteve pouco , e paíTou adiante até

Cochim , onde começou a tratar da carga

das náos ,
pêra que faltava pimenta

;
porque

aquelles Príncipes Majavares doChembe, e

Bardela lhe impediam a paíTagem , e traziam

nos rios fuás manchuas , de que andava por
Capitão mor hum Malavar, Chriílao nafci-

do em Cochim , chamado Vafco. Efte por
faber muito bem aquelJes eíleiros , como
quem fe creou nellcs , dava-nos mor traba-

lho ,
que fe fora huma Armada m.uito po-

derofa; porque elle fó bafiou pêra pôr toda

a Cidade em revolta , e ainda a Armada de
Francifco Barreto , (porque peia faha da pi-

menta lhe foi neceíTario acudir aos rios com
toda a Armada. ) Vafco andava em huma
manchua muito ligeira de dous lemes ; e co-

mo aquellas Ilhas sao muito retalhadas de

dleiros ^ eflreitos , c intrincados , elle fó fal-

lea-
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teava os mercadores que vinharn com pimert-^

ta , e mettia toda a Armada cada hora errí

affrontas
,
porque andava no meio delia , d^

efteiro em eílreiro , de Ilha em Ilha , íem
lhe poderem fazer datnno algum. E quan-

do os nolTos eílavam mais deícuidados , dava

de íupito nos navios ^ e paílava por elles,

e lhes deitava muitas panelas de pólvora y

com que os abrazava , e tratava mal ; por-

que por fua muita ligeireza chegava quan-

do queria , e recolhia-fe quando Ih^ era ne-

eelTario j fem haver quem lhe pudeíTe che-

gar
,
porque tanto remava pêra trás, como

pêra diante ; e como era tão ligeiro , c não
dava volta pêra fugir por ter doUs lemes ,

não havia couia que o pudeíTe alcançar*

Nifto fe gaftou todo o meTt de Dezem*^

bro 5 c Franeifco Barreto fe recolheo a Co«
chim, deixando nos rios João Peixoto, Ca*
valleiro muito honrado^ natural de Guima-
rães

,
por Capitão mor de dez, ou doze na**

vios
5
pêra ficar favorecendo alguma pimen-

ta
^ que ainda corria* As Uvios foram-fe car-

regando com trabalho pela falta que havia

de carga ; e íèndo já alguns dias de Janei-

ro andados , chegaram os galeões de D. Fe-

dro da Silva ^ e de Bernaldim de Soufa ; e

porque faltavam drogas pêra a carga, com-^

prou Franeifco Barreto a Bernaldim de Sou-

fa pêra ElRey
^
quatrocentos e dezefeis quin-*

Ff ii IMS
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tacs de cravo a treze xerafins o quintal ,

cujo de páo , e baílao. E também tomou a

outras peíToas o cravo que Ihepareceo, que

fe lhes pagou muito bem. Tomada a carga ,

deram as náos á véla pêra Portugal , e ti-

veram todas muito boa viagem.

Francifco Barreto mandou recolher os

navios que trazia nos rios , e fe partio pê-

ra a- corta do Malavar , onde andou todo o
reílo do verão , e em Marco fe foi inver-

nar a Goa. O Vifo-Rey depois que noNor-
íe deo ordem a muitas coufas, aíHm em Ba-*

çaim , como em Chaul , e que teve as fegun-

das novas de Ormuz , deo á véla pêra Goa ,

aonde chegou no fim de Fevereiro. Poucos
dias depois delle chegaram os navios com
Df Pedro da Silva ^ e Bernaldim de Soufa

,

e o Licenciado Francifco Alvares ; e apre-

fentando a refidencia de D. Pedro da Silva

,

fe lhe acharam culpas obrigatórias ao pren-

derem 3 e o mandaram livrar, e foi conde-

mnado em alguma coufa.

O Vifo-Rey defpedio em Fevereiro Pe*

TO de Taíde Inferno com hum galeão , e dez

navios de remo , com regimento ,
que fof-

íe ao Efíreito de Meca efperar algumas náos

do Achem , e que fe foíTe invernar a Or-
muz , e que entregaíTe a Armada a D. Dio-

go de Noronha, que lá acharia. Bernaldim

de Soufa achou em Goa cartas de ElRey,
mui-
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muito honrofas , e com ellas huma Patente

,

em que lhe fazia mercê da Capitania de Or-
muz , em que entraria Jogo , porque não

havia provido algum diante delle : com a

Patente foi Jogo requerer a poíTe ao Vifo-

Rey
5
que Jlie eJíe náo quiz dar

,
porque

tinlia por dar rcíidencia» ; e além diílo Ilie

tinham mandado culpas de Malaca , em que

o culpavam na morte de D, Rodrigo de Me-
nezes ; e o Vifo-Rey lhe dilTe , >» que naa
» podia entrar na fortaleza fem primeiro dar

» refidencia
,
que nas náos que haviam de

» partir Jha mandaria tirar , e que então o
» defpacharia. )> Nao faitáram induzidores

que íhe diíTeram
, que o Vifo-Rey o entre-

tinha por náo mandar tirar daquella fortale-

za feu fobrinho D. Antão de Noronha , com
outras coufas que bailaram pêra quebrar com
Vifo-Rey , fe tivera menos prudência ; mas
elle diílimulou tudo, enao fequiz dar por.

aggravado do Vifo-Rey , antes fempre o
acompanhou j e aílim o Vifo-Rey foi tão

grande ku amigo
,
que todos os negócios

de ixnportancia praticava primeiro com* elle

que com os outros Fidalgos , e Jhe fazia tu-

do o que Jhe pedia , e dava cargos , e dcG»

pachos a muitas peíToas por fua ordem.
EraBernaldim deSoufa muito avifado,

fácil 5 e de grande converfaçao. E tanto ,

que os mais dos dias Santos ^ e Domingos
ajua-
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ajuntava quinze , e vinte de cavallo feus vU
2Ínhos , e amigos , caiados todos

,
(porque

geralmente era muito bem quiílo
,
) e elle

com elles veftido de loba azul de chamalo-
te , cingido pela cinta , com hum barrete

vermelho na cabeça
, ( porque os Fidalgos

daquelle tempo nao^punham íua vaidade em
capotes , e calças , fenáo em muitos folda-^

dos recolhidos cm fuás cafas,) e com to-'

dos de cavallo fahia ao terreiro do Paço , e

tanto que oVifo-Rey chegava ájanella, a-?

cenava-lhe com a mão , e lhe dizia : » Ah
3) Senhor, fahi cá pêra fóra , no campo de
2> S. Lazaro vos efpero ; » e voltava com fua

companhia pêra elle. O Vifo-Rey mandava
tocar a cavalgar, e com todos os Fidalgos

fe hia ao campo , e lá lhe fahia Bernaldim
de Soufa com os companheiros de embofc
cadas , e efcaramuçavam , e folgavam ; e co-

rno cançavam , deitavam-fe na relva, e con-

verfavam com difcurfos graves
,
praticando

fobre os negócios da índia , e dalji fe re-

colhiam. E eíla facilidade dos Vifo-Reys da-

quelle tempo obrigava aos homens a mui-

tas CO ufas.

Era tão pontual , que andando paíTean-

do em hum cavallo , que tinha muito for-

iTiOfo
,

paíTou por elle hum cafado , rico,

e grande feu amigo , e lhe diíTe » fe que-

^ ri^ vender aqueiie cavallo , que lhe fari^

:^dar
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» dar muito dinheiro por elle. » Elle lhe re-

fpondeo
,
que não. E virando-íe pêra ou-

tro Fidalgo ,
que andava com elle , diíTe

:

» Má terra he a índia
,
parece-vos que em

» Portugal me perguntara ninguém , íè que-

'» ria vender o meu cavallo em que andaíTe ? )>

Trouxemos iílo
,
porque vimos efte primor

tão trocado
,

que os mefmos Fidalgos an-

davam pelas ruas convidando com os feus

cavalJos pêra lhos comprarem.

O Vifo-Rey começou a entrar no def-

pacho das coufas de Malaca , e Maluco, e

mandou o Licenciado Gafpar Jorge ,
que era

Defembargador
,
pcra ir a Malaca devaíTar

do cafo da morte de D. Rodrigo de Me-
nezes

,
(porque a refidencia deBernaldim de

Soufa das coufas de Maluco já> lá era en-

commendada ao Ouvidor,) epera tirar de-

vaíTa dos cafos de D. Álvaro de Taíde. E
defpachou D.JorgeDeça, que era provida

da Capitania da carreira de Maluco , e lhe

deo hum galeão com muitos provimentos

pêra aquella fortaleza. E aííim, defpedio al-

guns Capitães com foldados pêra irem in-

vernar a Cochim , e a Cranganor. Depois

deílcs navios partidos pêra fora fe cerrou o
inverno*

CA*
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CAPITULO IX.

^e huma Armada de Malavares
,
que foi

d cojla da Pefcaria , e dos damnos que

for ella andou fazendo : e de como Gil
Fernandes de Carvalho armou alguns na-

vios d fua cufta , e a foi bufear : e de
como encontrou efia Armada , e pelejou

. çom ella ^ e a desbaratou , e tomou,

Epois de Francifco Barreto fer partido

da cofta do Malavar pêra Goa
, que

foi em Março , oíFerecco-fe hum Rume
,
que

<vivia a fpldo do Çamorim , a ir eíperar as

náos de Bengala , e laquear toda a coíla da
Pefcaria ^ e as Cidades deNegapatão, eSáo
Thomé 5

promettendo-Ihe humas muito granr

des prezas. E como o Çamorim neíte nego-r

cio do mar nunca entra com cabedal algum
,

mais que com licença pêra quem quizer arr

mar navios o poder fazer, a deo facilrnen-f

te a efte , a quem logo íe lhe oíFerecéram

pêra efta jornada muitos, ç íe começárain a

negociar de navios , artiiheria , munições
,

e foldados j e em poucos dias fe ajuntaram

de difFe rentes portos quatorze navios mui
formofos , e mui bem petrechados y e com
todos fe fez o Rume á vela, indo elle cni

huma galeota latina grande , e poíTante; e
fazendo-fe na volta do Sul

, paíTáram o ca-

bo-.-/ ,-^
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bo do Çamorim , e correndo a cofta da ou-*

ira banda , chegaram ao porto de Ponicale

,

aonde eílava por Capitão Manoel Rodrigues

Coutinho, Fidalgo honrado
,
que alli tinha

iiia mulher , e fámilia , e pêra fua guarda

tinha hum forte de taipa , que cercava a po-^

voação
,
que era de Chriílaos ; e aíTim elle

^ra Capitão de toda aquella coíla da Pefcaria,,

Eftá efta povoação de Ponicale em hu-

ÍTia ponta da terra
,
que fe cortou por hu-

ma parte , e ficou em Ilha
,
(porque era to-

da cercada de agua. ) Chegada efta Arma-
da 5 lançou logo o Rume em terra perto de
quinhentos homens pêra irem commetter

a povoação. Manoel Rodrigues Coutinho

ficudio á praia com fetenta Portuguezes que

alli havia , em que entravam alguns Caval-

leiros muito honrados; e com os Chriftáos

da povoação
,

que acudíiam com fuás ar-

mas 5 remettêram com os inimigos , e tra-

varam com elles Ijuma formofa batalha , em
que os noííos peleijáram mui bem , aííina-

lando-fe antre todos hum António Franco
de Gufmão ,

que levava a bandeira , ou
guião ; porque pondo-fe diante de todos ,

como hum leão endireitou com hum Abe*
xim , que trazia a bandeira do Rume ; e lian-

do- fe com elle 5 o tomou, e deo com elle

íio chão , e o matou ás punhaladas , e to-

jnando-lhe a bandeira ^ rçmetteo de novo com
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os inimigos , feguindo-o todos os Portugue-

zes , e de feição apertaram com elles
,
que

os fizeram lançar ao mar. O Rume que ef-

tava na proa da fua galeota , vendo o et
trago dos feus , e a lua bandeira perdida ,

e o pequeno número dos noflbs , começou
a bradar com os feus , aíFrontando-os , eef«

pancando-os , fazendo-os lançar outra vez
ao mar; e elle com toda amais gente, que
íèriam perto de mil e quinhentos por todos,

íe poz em terra. Os noíTos vendo a multi-

dão dos inimigos , defamparáram os mais

delles ao Capitão , e foram-fe recolhendo pê-

ra a povoação. Manoel Rodrigues Coutinho
ficou com fó dezefete companheiros , em que
entravam Nuno Pita , António Camelo feu

irmão 5 Eftevão de Lemos , e António Fran-

co ; mas com eíles tão poucos fez roílo aos

inimigos
,
porque a honra não lhes dava lu-

gar pêra lhes virarem as cortas. Vendo to-

davia Nuno Pita que aquillo parecia mais te-

meridade que esforço , chegou- fe a elle , e

tomando-o por hum braço , Uiq diííe : » Qiie

» determinais , Senlior ? não vedes quão pou-
-)) cos fomos ? pêra que he perdsrmo-nos em
)) coufa que não ganhamos honra ? recolha-

)) mo-nos , e ponhamos em cobro voíTa mu-
5)lher, e filhos, que he o que mais impor-
>» ta. » Manoel Rodrigues Coutinho ouvin-

do aquillo , foi virando com os companhei-
ros.
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ros 5
que nunca o deixaram , e de quando

em quando fazendo roílo aos inimigos com
as eípingardas , com que derribaram alguns ,

e quiz a defa ventura que déíTem huma ef-

pingardada a Manoel Rodrigues Coutinho ,

de que cahio Jogo ; mas os companheiros

o levaram nos braços , e o recolheram pê-

ra a povoação
,
que acharam já defpejada

;

porque como viram ir os primeiros em des-

barato 5 logo todos íe paífáram da outra

banda do Eftreito , oue eram terras de Bif-

me Naique , hum vaíTallo do Rey de Cana-

rá. Manoel Rodrigues Coutinho mandou
também paílar lua mulher , e filhos , e elle

com os que o íeguíram também o fizeram.

Os Mouros entraram na povoação , e a

roubaram , e efcaJáram , tomando toda a fa-

zenda que Manoel Rodrigues Coutinho, e

os mais Portuguezes alli tinham ,
porque não

falváram mais que o que levaram fobre íí.

OsMalavares depois que efcaláram, e rou-

baram tudo, fe tornaram a embarcar, e fe

foram pela coíla adiante,

O Bifne Naique da outra banda ^ tanto

que teve rebate daquelle negocio , acudio

com fete 5 ou oito mil homens; e achando

iodos os Portuguezes nas fuás terras , dan-

do-Ihes a cubica de hum grande refgate ,

lançou mão de todos , e os prendeo. Manoel
Rodrigues Coutinho defpedio recados mui

^ ^pref-
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apreíTados a Cochim , tratando de feu reí-

gate com o Naique
,
(que porque fe reíga-

íaíTem mais deprelTa , e melhor , os tratou

muito mal, e lhes eílreitou asprizoes. ) Os
recados que partiram pêra Cochim , foram
em poucos dias na Cidade , e fe deram ao
Capitão.

Eftava então naquel Ia Cidade de Cochim
Gil Fernandes de Carvalho

,
que havia pou-

co era chegado , depois daquelle honrofo

,

e esforçado feito que fez em Malaca em
tempo de D. Pedro da Silva , Capitão da-

quella fortaleza ; e havida aquella grande vi-

toria
, (como diíTemos atrás no Cap. IX. do

Liv. IX.
, ) fe tornou pêra Queda a fazer feu

negocio ; e depois de carregar de pimenta

,

fe foi a Bengala , onde a vendeo , e carre-

gou de outras fazendas com que era che-

gado.

Correndo as novas por Cochim da Ar-
mada Malavar , e do negocio de Ponicale

,

poz toda aquella Cidade em revoltas
,
por-

que bem entenderam que não havia alli de
parar o mal. Gil Fernandes de Carvalho fe

foi logo á Camará , onde eílavam os Verea-

dores , e Capitão , e lhes diíTe , » que elle

» eftava muito preftes pêra acudir áquelle ne-

5) gocio , porque pêra o ferviço de Deos , e

» de EIRey tinha muito dinheiro , e muita

:9 obrigajão , e vontade ;
que lhe déíTem na-

vios ^
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1

5)vIos5 eartilheria, que elle não tinha
; qu©

» todos os foldados , e mantimentos elle os

» embarcaria á fua cufta , porque pêra aquel-

)) las , e outras femelhantes neceíTidades que-

» ria o que tinha. » A Cidade lhe agrade-

ceo muito aquelle ferviço
,

que queria fa-

zer a Deos , e a ElRey , e lhe dille : » que

» lhe dariam quatro navios , e artilheria pe-

» ra elles. » Gil Fernandes de Carvalho lhos

acceirou , e logo fe foi pôr na praça , onde
fe fazem os leilões , armando meza , e marn
dando lançar pregoes , ofíerecendo de fua

cafa dez pardáos a cada foldado ,
que com

elle fe quizeíTe embarcar : e aífim começou a

pagar a todos os que acudiram
,
que foram

cento e fetenta ; e por outra parte mandou
comprar todos os mantimentos , ecoufasne-

ceíTarias
,
que fe embarcaram logo nos qua-

tro navios ,
que a Cidade lhe mandou pôc

no cães. Gil Fernandes de Carvalho man-
dou negociar pêra fua peíToa huma formo-

fa galeota , o que tudo fe fez em três dias ,

e fe embarcou no fim òc Abril.

Dada á véla , foi feguindo fua derrota até

dobrar o cabo do Çamorim , e de longo da

cofia foi na demanda dos parós , e chegou

a Calecare , onde os inimigos eílavam , e co-

mo hia com vento efcaço , não pode do-

brar a reílinga , em que fe perdeo Manoel
de Macedo

^
(como na quarta Década no

Cap,
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Cap. XI. do Liv. VII. temos dito. ) Hurtl

Capitão de hum navio da fua companhia,
que íe chamava Lourenço Coelho , natural

de 1'angere
,
que hia diante , foi defatenta-

damente varar por íima da ponta da reftin-

ga , onde ficou em fecco. O Rume Capitão

mór dos Malavares
,

que eílava da outra

banda 5 vendo varar aquelle navio, mandou
íinco 5 ou féis a elie pêra o tomarem. Che-
garam eftes navios , e acharam os noíTos

mettidos no feu , fem nunca o quererem lar-

gar , e ahalroando-o por todas as partes ,

tiveram com elie huma formofa batalha á

vifta de Gil Fernandes de Carvalho
^
que lhe

não pode foccorrer por fer o vento contra-

rio 5 e muito rijo. Lourenço Coelho com
feus companheiros , poílo que eftavam em
fecco com o navio

,
quando íe viram abal-

roados
,
puzeram-fe em defensão , e fizeram

tudo o que o valor Portuguez lhes pedia
,

fuftentando-fe em damno dos inimigos mul-

tes horas. Mas como onúmero era tão def^

igual, e clles não fe quizeram render , fo-

ram todos mortos áefpada, ficando fó hum
muiro ataííalhado

,
que fe metteo debaixo

do jugo da fuíla.

Vencida a batalha por elles , deram os

inimigos cabo ao no (To navio, e o tiraram

pêra fora , e o levaram á viíia de Gil Fer-

nandes de Carvalho
^ que lhe não pode va-

ler.
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ler. Gil Fernandes de Carvalho voltou pê-

ra a Ilha das Lebres ,
que era perto , onde

achou hum navio de Portuguezes ; e toman-

do-o comíigo ao outro dia
,
quiz noíTo Se-

nhor ( por fer vefpera do Teu Triunfo da
Afcensão , que foi aos quatorze dias do mez
de Maio ) que fe mudalíe o tennpo 5 e lhe

ficaíTe profpero , e dando á vela foi em buf-

ca dos inimigos. E ao outro dia pela ma-
nha 5 que era de fua gloriofa Afcensão , hou-

ve viíla da Armada inimiga junto do lugar

de Calecare , e pondo- fe em armas , a foi de-

mandar, e accommetteo com grande deter-

minação
5
pondo dlc a proa na galeota do

Rume 5 dando-lhe aquella primeira furriada

com que lhe mataram muitos, e lançando-

fe dentro com os feus , teve huma muito ar-

rifcada batalha
,
porque o Rume era muito

cavalleiro , e levava perto de duzentos ho-
mens na fua galeota. Os outros quatro na-

vios da noíla companhia também abalroa-

ram cada hum com o feu , e depois de gran-

des referias os renderam , e inveflíram ou-

tros. Gil Fernandes de Carvalho depois de
muitas horas , e de ter feito grande eítrago

nos inimigos , deo com os mais ao mar ,

onde também fe falvou o Rume , e fe foi

pêra a terra que era perto.

Rendida aquella galeota
5
que era amais

importante ^ fe foi meíter no meio das ou-

tras ^
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tras , e ás falcoadas defapparelhou duas
j,
é

enveftio com outras
,
que logo íe lhe defpe-

járam , ficaado-lhe os navios nas mãos. Ent
íim

,
quando foi fobre a tarde toda a Ar-

mada era rendida , e os navios fícáram ent

poder dos noíTos , fem eicapar hum fó
,
que

até a fuíla de Lourenço Coelho foi tomada

com o foldado ainda vivo j que fe tinha ef-*

condido debaixo do jugo.

Alcançada táo grande vitoria j foi-fe Gil

Fernandes de Carvalho pêra a coda deNe-
gapatão

,
pêra onde levou todos os navios ,

e invernou naquella Cidade. Eftas novas cor-

reram logo a Cochim , e dahi a Goa , e fo-

ram tão eílimadas , e feftejadas ,
que lhe fi-

zeram logo cantigas ^
que fe cantavam nas

folias
,
(que então havia muitas

,
porque tu-

do o daquelle tempo era alegria , e boas

venturas
,
) e dizia huma : » Gil Fernandes

5» de Carvalho tomou os parós a quinze de

» Maio.

»

O Bifme Nalquô , tanto quê foube da

grande vitoria que a noíTa Armada houve

dos Malavares ^ logo fe concertou com Ma-
noel Rodrigues Coutinho no refgate das pef-

foas de todos , e os largou , fícando-lhe em
reféns do preço o Padre Henrique Henriques

da Companhia , e depois de ferem em Pu-

nicale , ajuntaram o dinheiro , e o manda-

ram. Os Paravas ( que são os Pefçadores dá
ai-
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aljôfar daquelle lugar) vendo que Manoel
Rodrigues Coutinho ficava muito pobre , lhe

deram de íerviço hum dia de peícaria
,
que

foram flizer á fua conta ; e foi fua ventura

tal
,
que IhQ rendeo fete , ou oito mil par-

dáos. Gil Fernandes de Carvalho tomou nos

parós toda a fazenda de Manoel Rodrigues

Coutinho , e dos mais Portuguezes , e o que
pode faivar das mãos dos Toldados

,
que fo-

ram os veílidos , e jóias de íua mulher, e

algumas peças
, que tudo lhe mandou.

CAPITULO X.

Do que ãconteceo a T>. Antão de Noronha,

najornada atéOrmuz : e do que fez Pir^

bec tanto que chegou a Bacorá : e do que

mais fajjou D, Antão de Noronha , até
entregar a Armada a D* Diogo de No^
ronha,

PArtido D. Antão de Noronha com a

Arm.ada pêra Ormuz
, ( como atrás dif-

femos no Cap. Vi. defíe X. Liv. ) curfan-

do-Ihe fempre bons tempos , chegou áquel-

la fortaleza no fim de Novembro , aonde já
havia mais de hum mez que D. Diogo , e

D. António de Noronha eram chegados. O
Capitão D. Álvaro de Noronha lhe fez gran-

de recebimento , e o povo todo
,
que ain-

da eftava aíTombrado das galés. D. Antão de

Couto. Tom.HL PdL Gg No-
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Noronha defpedio logo Gomes de Siqueira^
e Luiz de Aguiar (dous grandes Catureiros )
pêra irem até dentro de Baçorá vigiar as ga-
lés , dando-lhes por regimento

, que hum
lhe trouxeíTe novas do que achaíTe , e o ou-
tro fe deixaíTe fcar lá até feu recado , fican-

do D. Antão negociando 5 e provendo a fua
Armada de novo.

Aqui fe conta delle huma coufa
,
que fe

lhe notou a grande prudência , e artificio , co-
mo elle realmente tinha ; e foi eíla. Coftu-
mavam os Reys de Ormuz

,
quando chegava

algum Capitão mor ãquella fortaleza , man-
dallo vifitar com prefentes de brincos , e cu-
riofidades , conforme a peíToa , e á Arm^ada
que leva ; e porque D. Antão de Noronha
por ambas aquellas coufas havia que eftava

no fegundo lugar da índia
,

querendo que
todos o eítimaíTem niíTo , fabendo que El-
Rey o havia de mandar viíirar com hum
prefente

, quiz que foíTe maior que todos os

que até então mandara aos Capitães que al-

li tinham vindo ; e pêra iílo fe fiou de hum
Letrado que alli eftava por Veador da Fa-
zenda

5
que era de fua obrigação , e grande

amigo de ElRey. Efte eftando hum dia pra-

ticando comElRey, lhe deo elle conta do
prefente que queria mandar a D. Antão de
Noronha. O Bacharel lhe diíTe » que lhe-

» mandaífe o maior , e o mais rico que pu-;

}è def-.
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» deílb
5

que elle faria com D. Antão que

)> lho tornaííe depois
,
porque não queria

» roais que acreditar-le com os homens ; e

» que pêra fegurança diíTo lhe daria hum af-

» íignado do meímo D. Antão , e outro íeu. »

ElRey o fez aííim ; e eílando hum dia Dom
Antão de Noronha com D. Diogo de No-
ronha 5 D. António , e todos , ou os mais

dos Fidalgos ^ e Cavalleiros de fua Arma*
da , chegou a vifitaçao de ElRey , e o pre-

fente
,
que valia dez , ou doze mil cruza-

dos
5
porque era hum fio de pérolas riquiC»

limo , algumas peças de ouro , e prata cu-

riofas 5 alcatifas grandes , e pequenas , mui
finas , e outras coufas. Acceitado o prefen-

te em público , tanto que foi noite o tor-

nou a mandar a ElRey pelo Bacharel
, que

recolheo os aífignados
,
que difto lhe tinha

paliado. Contamos ifto
,
porque he neceíTa-

rio pêra outras coufas que adiante havemos
de tocar , e agora os deixarem.os por hum
pouco

5
porque he neceíTario continuar com

o Pirbec.

Partido eíle Turco de Ormuz com o re-

cheio que diíTemos , foi ter a Baçorá , onde
fe deixou ficar. OBaxá de Baçorá tanto que
foube que elle defembarcára em Mafcate ,

e Ormuz contra o regimento do Turco , deC-

pedio logo pela pofta recado diíTo a Con-
ítantinopla. I3iílo foi avifado o Pirbec ; e co-

Cg ii mo
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mo era fagaz , e prudente , tomou todo d
recheio de Maícate , e de Ormuz , e Lare-
ca

,
que montaria mais de hum milhão de

ouro , e embarcou tudo em três galés ligei-

ras 5 e ferrolhou nellas todos os Portugue-
2es que cativou em Maícate, epartio-fe de
Baçorá com tenção de fe ir a Conílantino-
pla deitar aos pés do Turco com todas a-

quellas riquezas, pêra com iíTo o abrandar;
porque eílava certo que fe efperaíre recado
leu em Baçorá

,
que lhe havia de mandar

cortar a cabeça.

Partido de Baçorá , tomou a derrota de
longo da cofta de Arábia; e tanto avante co-
mo Catifa 5 de noite deo huma das galés

em huma reílinga , onde fe desfez , e efpe-

daçou; como iíto era de noite , e osPortu-
guezes que hiam afferrolhados não fabiani

a terra , receando de fe aíFogarem , fe deixa-

ram ficar na galé já defafferrolhados. Pirbec

que hia diante achando logo a galé menos

,

tornou a voltar atrás ; e chegando á reftin-

ga , achou a galé quebrada , e toda a gen-
te neíla , e deitando barquinhas fora , man-
dou recolher todos , e os Portuguezes que
foram tão mofinos

, que podendo-fe falvar

em terra
,
que era perto , fe deixaram ficar.

Os Turcos recolheram as mais das coufas

da galé , e foram feguindo fua derrota.

ps noíFos navios
, que andavam vigiando

as
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as galés , tanto que fahíram de Baçorá , logo

Iiouveram vifta delias , e deixou-fe ficar o
Siqueira vigiando-as , indo fempre á fua vif-

ta ; e o Luiz de Aguiar íe foi com recado

a Ormuz com a mór preíTa que pode ; e che-

gando áquelía fortaleza , deo rebate a Dom
Antão de Noronha ,

que logo fe embarcou
com muita preíTa , e com elle D. Diogo , e

D. António de Noronha; e ao partir de Or-
muz chegou a elles o Siqueira , e lhes dif-

fe, que as galés hiam de longo da cofta de

Arábia pêra fora. D. Antão tornou a voltar

apôs ellas ; e indo os galeões a meia boroa ,

c a Armada de remo de longo da coíla , e

diante de todos o Siqueira , e Aguiar
,
pê-

ra defcubrirem todas as enceadas
,

porque

lhe não ficaíTem atrás. Era iflo no mez de

Fevereiro , em que cursao os ventos Xamais ,

que são os Noroeíles
,
que dentro naquelle

Eftreito são mui tormentofos ; e aílim teve

a Armada tanto trabalho
,
que eíleve perdi-

da com huma tormenta desfeita que lhe deo ,

com que correram com velas pequenas até

defronte de Mafcate ; e fendo viíla a Arma-
da da terra , lhe fahio Fernão Dias Cefar

em hum terranquim , e diíTe a D. Antão de

Noronha
, que o dia d'antes paíTáram as duas

galés á viíla da terra. D. Antão mandou dar

todas as velas , e as foi feguindo , mandan-

do diante os navios de remo pêra as emba-
ra*
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raçarem , fe as achaíTem , e chegou até o ca-

bo deRcfolgate fem haver vifta delias. Al-

li tomou parecer fobre o que faria , e íe as

feguiria até oEílreito de Meca, e aíTentou-

fe
5
que já não era monção

, porque venta-

vani os Ponentes , e que a Armada não hia

apercebida pêra iíTo, mas que foíTe efperar

as .náos de Judá na ribeira de Teve , e as

recolheíTe , e fe foííe com ellas pêra Ormuz ;

e aílim o fez
,
que Jogo voltou pêra aquel-

la ribeira , aonde efteve até todo Abril , e

ainda alguns dias de Maio , e recolheo to-

dos os navios. Alli foi ter Pêro de Taíde
Inferno com toda fua Armada , eílando Dom
Antão de Noronha pêra dar á vela.

Efte Fidalgo tanto que partio de Goa

,

foi demandar as portas do Eílreito , onde

efteve até áquelle tempo , fem lhe aconte-

cer coufa notável , nem haver viíla do
Pirbec

,
porque parece que paílbu de noite

por elle. D. Antão de Noronha tanto que

vio a fua Armada, teve com elle cumprimen-

to fobre as bandeiras ; e todavia Pêro de

Taíde tirou a fua 5 e o foi feguindo até Or-
muz , aonde D. Antão de Noronha tomou
poffe da fortaleza , e entregou a Armada a

D. Diogo de Noronha o Corcôsi Pêro de

Taíde Inferno achou hum regimento do
Vifo-Rev , em que lhe mandava entregaf-

fe a fua Armada a D, Diogo de Noronha
Cor-
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Corços , como logo feè , e fe embarcou com
elíe por feu foldado no galeão S. Louren-

ço. D. Diogo tanto que tom.ou poíTe da Al-

mada a mandou negociar , e reformar , e

D. Antão de Noronha lhe fez paga aos fol-

dados 5 e lhes ordenou mezas , que fe lhes

deram todo o tempo que alli eftiveram. Dom
Diogo de Noronha defpedio alguns navios

ligeiros pêra andarem de Ormuz até Baçorá

em paragens
,
pêra haverem falia das galés

,

e lhe mandarem cada dous dias recado do
que fe Já paíTava.

CAPITULO XL

De como Tranctfco Lopes de Soufa chegou

a Maluco , e das coufas que fez : e de

como faleceo : e das dijfercnças que hou*

've febre quem fuccederia naquella Capi*

tania : e das cotífas que fohre ijjò fez o

Rey.

Eixámos Francifco Lopes de Soufa o
anno paíTado partido de Malaca pêra

Maluco ; e tendo boa viagem , chegou á for-

taleza em Dezembro paííado , e Balthazar

Velofo lhe entregou a fortaleza, com cujas

obrigações começou a correr ; e a primei-

ra coufa que fez foi aprefentar a ElRey a

Provisão doVifo-Rey, que também levou,

€m que mandava ,
que nenhuma peíToa ven«

def-
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delTe cravo , nem o compraíTe , fenao de
cabeça , e limpo de páo , e baílão

,
pelos

inconvenientes que atrás diíTemos. Efte Rey
como defejava de fe moílrar muito leal a to-

dos os mandados dos Vifo-Reys , e Gover-

nadores , mandou apregoar a Provisão por

todas fuás Ilhas ; o que tomaram muito

mal todos feus vaííidlos , aílim pela muita

perda que recebiam, como pelo muito gran-

de trabalho que fe lhes offerecia no alimpar

do cravo ; mas ElRey trabalhou tanto nif-

foy que os quietou , efez com eiles que obe-

deceíTem aos mandados do Viío-Rey; eaf-

lim começaram logo a vender o cravo lim-

po y e a carregar- fe no galeão da carreira.

Succedeo mais em fua entrada dizerem-lhe

os Padres da Companhia , >/ que era ferviço

5) de Deos mandarem com elles alguns Por-

D) tuguezes ao lugar de Camafo ( que era de

> EIRey de Tidore ) diyidir , e apartar os

))ChriílãoSj que alii viviam, dos Mouros , e

D> Gentios ,
porque viviam todos mifturados,

yi e muitos Chrilláos cafadcs com ?vlouras
,

:» c Gentias , e muitas mulheres Chriílans pe-

)) la mefma maneira ; o que era contra a Lei

D) de Deos , e grande perturbação daquella

5) Chriílandade. » Ifto praticou o Capitão com
ElRey , e lhe pedio algumas corocoras pê-

ra mandar áquelie negocio com os Padres.

ElRey lhe diíTe » c^ue aquella obra era ta-

» ma-
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)) mnnha
, que íe ambos fe nâo achaíTem em

)) peíToa nella , nao fe poderia fazer coufa

)) alguma
,

porque receava grandes altera-

» ções , e movimentos ; e que elle eílava

» preíles pêra iíTo. » O Capitão lhe agrade-

ceo aquelie confelho , e lançou mão dos cum-
primentos

5
pedindo-lhe que fe fizeífe pref-

tes 5 o que clle logo fez ; e ambos fe em-
barcaram em luas corocoras , levando o Ca-
pitão cem Portuguezes , e deixou a fortale-

za entregue a Gabriel Rabello.

Chegados ao lugar do Toloco , duas lé-

guas de Camafo 5 deixáram-le ficar ElRey,
e o Capitão 5 e mandaram hum Padre da
Companhia , e com elle Baílião Velofo, e

Pêro de Ramos com alguns Portuguezes pê-

ra irem ftzer aquella diligencia. Chegados
eftes homens a Camafo , começou o Padre

a dividir , e apartar os Gentios , e Mouros
dos Chriílãos 5 as mulheres dos maridos, e

elles delias; pais de filhos, e filhos de pais

,

de maneira , que tal ordem tiveram
, que fi-

caram os Chriílãos rodos fobre fí , e os mais

em bairros
, que pêra ilTo lhes ordenaram

;

e os que fe nao quizeram apartar das mu-
lheres Chriftans , e aílim mefmo as Gentias

,

ou Mouras
,
que quizeram viver com feus

maridos , receberam a agua do fanto Bau-
íifmo.

Feita efla obra fem alteração alguma , fe

tor-
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tornaram pêra o Toloco , onde Eílava EI-

Rey 5 e o Capitão. Vendo ElRey aquelle

negocio
,
que elle tinha por muito duvido-

fo , e difficukofo , movido de fua boa in-

clinação 5 e natureza , diíTe ao Padre : » Ora
»já que vós , Padre , vieftes a fazer huma
» obra tão fanta , como foi apartar os Chri-

>* ftãos dos Mouros , eu também quero que

» fe faça em mim juíliça
,
pois eu vosfavo-

» reci pêra as fazerdes nos outros. Eu tra-

y> go ha muitos annos huma mulher Chrifta

» por manceba , nunca Deos queira que eu

» fique com ella ; » e raandando-a vir , logo

lha entregou. O Capitão , e o Padre pafmá-
ram daquella obra , e lha louvaram , e en-

grandeceram muito , e logo ordenaram ca-

far a mulher, como fizeram, ajudando-a to-

dos com feu quinhão.

ElRey de Tidore como nunca foi ami-

go dos Portuguezes , edefejava vellos aca-

bados 5 e fora daquelías Ilhas , fabendo que

eíkva o Capitão no Toloco em poder de

ElRey de Ternate , defpedio huma coroco-

ra muito ligeira com huma carta pêra El-

Rey 5 em que lhe dizia : » Que pois tinha

» em fua mão o Capitão , e os Portuguezes ,

» que lhe feria muito fácil matallos , e que

» depois tomariam a fortaleza , e ficariam li-

» vres de fua fujeição. » ElRey como era

bom homem , tornou a defpedir a coroco-

ra^
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ra , e refpondeo a EIRey )> que o não lícon-

» íeíhava bem naqiiclle negocio ;
que antes

» tinham rodos obrigação de pouparem as

)> vidas dos Portugueses
,
porque depois que

)) elles entraram naquellas Ilhas , foram to-

3) dos os delias ricos , honrados , e políticos ,

)> fendo d'antes pobres , e bárbaros. » E pof-

to queElRey quiz encubrir iílo por não ho-

miziar aquelie Rey com o Capitão
,

pelos

parentefcos que com elle tinha , dle o veio

a faber , e diílimulou com o negocio. Aca-
bado tudo ao que foram ,* fe recolheram pê-

ra Ternate , onde o Capitão adoeceo iogo

de humas febres mortaes , de que ao fete-

no dia faleceo com grande mágoa de to-

dos
,
porque era muito bom Fidalgo. E a-

brindo-fe feu teftamento , achou-fe nelle no-

meado por Capitão Chriftovão de Sá ,
que

de Malaca fe tornou com ells. Filippe de

Aguiar
5
que era Alcaide mor , acudio a re-

querer a Capitania , conforme ao regimen-

to , e trazia já comíigo alguns foldados , e

quiz lançar mão das chaves da fortaleza com
união 5 eftando Francifco Lopes de Soufa

ainda arquejando. A iílo acudio ElRey , e

o Ouvidor ; e vendo a coufa revolta , to-

mou a menagem ao Alcaide mor, e o man-
dou pêra a torre ; e lendo o teftamento do
Capitão , entregou a fortaleza a Chriftoi^ao

de Sá. Feito ifto, trataram de enterrar o Ca-
pi-
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pitão , como logo fe fez , e lhe fizeram feus

Officios com muita folemnidade , a que El-

Rey com fer Mouro fe achou veílido de dó
á Portugueza.

PaíTado o Offício fe aíTentou EIRey á

porta da fortaleza , onde fe ajuntou todo o
povo , e mandou foltar o Alcaide mór a feu

requerimento pêra o ouvir de fua juíliça, e

elÍQ lhe requereo a poíTe daquella fortaleza ,

porque lhe pertencia , conforme á Ordena-

ção do Livro vinte , titulo dos Alcaides mó-
res i e com iílo aprefjntou hum regimento

do Governador Nuno da Cunha , em que
mandava » que por morte dos Capitães fuc-

5) cedeíTem os Alcaides mores.» Chriílovao de
Sá acudio , dizendo : » Que elle eftava já de

)) poífe da Capitania por virtude da verba

y> do teftamcnto ; e que além diíTo viera da

)) índia provido da Capitania daquella for-

)) taleza por huma Provisão do Governa-

» dor Garcia de Sá. » Sobre ifto debateram

ambos , e começou a haver alvoroço , a que

EIRey acudio , e os apazigou , e por fim

de todas as pertençóes fe louvaram ambos
em EIRey , do que o Ouvidor fez hum* Ter-

mo aíílgnado porelles. Acabado iílo , fez EI-

Rey a todos os Portuguezes efta breve falia.

)) Ninguém vos pode negar , valorofos

, 5) Portuguezes
,
que antes que vieífeis a eílas

» Ilhas , éramos todos bárbaros ^ e fem po-

li-
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»licia , nem ordem alguma boa de gover-

)) no , e que todo o bom que hoje temos

,

^) de vós o tomámos , e aprendemos ,
por-

» que vos governais por razão , e juíliça ,

» por homens doutos , e letrados
,
que en-

» direitam as coufas tortas ;
pelo que o vof-

)) ío governo , e ordem das coufas he tudo

)> fanto , e bom , e he razão que todos o íi-

» gamos 3 e imitemos. E pois aíTmi he ,
pe-

)> ço-vos que me digais a qual deftes direi-

)) tos ,
que eíles dous pertençores allegão

y) por íi , hei de obedecer
,
pêra que ElRey

)) de Portugal meu Senhor feja bem fervido

,

)) porque vos hei de lançar a culpa do erro ,

» fe o houver , e a elle dareis conta de tu-

» do
5

porque eu defejo de acertar em feu

» fervico.

Acabada a falia , eíliveram todos calados

por hum efpaço , e depois fahio de antre

todos huma voz que dizia : )> Eu obedeço

» a Chriílovão de Sá
, que cflá já de poííe ; »

a iílo diíTeram todos o mefmo. Vendo El-

Rey aquillo , deo a fentença por elle , e lhe

tornou de novo a dar poííe da fortaleza. Do
que tudo o Ouvidor fez hum auto aífignndo

por ElRey , e por todos , e com ifto fe quie-

taram os tum.ultos.

CA-
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CAPITULO XII.
r

Dus coufas que ejle anno aconteceram em
, Ceilão : e de como Tribuly PaJtdar

, que
' ejiava prezo

, fefez Chrijião , e fugio da
prizão : e dos damnos que fez ^ e de oU'

trás coufas.

Eixámos as coufas de Ceilão com a pri-

záo de Tribuly Pandar, pai de ElRey
da Cota , e com a chegada de D. Duarte
Deça ; agora continuaremos com as coufas

que eíle verão fuccedêram. Entregue Dom
Puarte da Capitania de Ceilão , tratou El-
Rey com elle fobre a foltura de feu pai , fa-

zendo-] he muito grandes partidos, e dando-
Ihe todas as íeguranças que quizeífe , fem o
poder acabar com elle. Corriam com eíle

Principe os Padres de S. Francifco , a quem
rogou que o fizeíTem Chriftão

,
porque eC-

tava aíFeiçoado ás coufas da noíTa Fé , e por-

que em ninguém achara humanidade, e ca-

ridade fenão nelles. Os Padres eílimáram a-

quillo muito , e o catequizaram , e bautizá-

ram , fem darem conta diíFo ao Capitão ,

porque receavam de lho impedirem ; mas de-

pois de feito , lho fizeram a faber. D. Duarte
íentio-o tanto

, por fe fazer aquillo fem lho

communicarem
,
que Jogo mandou lançar ao

Tribuly hum fajaiihofo grilhão, e fechallo

a
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a huma corrente , e tirar-lhe a communica-
çao dos Frades, por cujo meio elle cuidava

tiveíTe aJgum remédio , e todas as outras con-

foJaçóes que hum prezo podia ter , com o
que poz aquelle atribulado Principe em gran-

de defefperação. A mullier , mal de ElRey 5

(que 5 como diíTemos, eícandalizada da pri-

zão do marido , íe tinha paíTado pêra o lu-

gar deReigáo,) como era mulher pruden-

te 5 e varonil , íèndo avifada do máo trata-

mento que fc fazia ao marido , tratou de o
tirar dalli por induílria

, já que não podia

fer por força ; e tendo prática com algumas
peílbas de que fe fíou , Portuguezes

, quC'

também ellavam efcandalizados daquelles ex-

ceíTos
5
peitou tanto , e deo tanto

, que or-

denaram huma mina no quintal dos Padres^

onde a prizão refpondia, que foi dar no lu-

gar em queTribuIy eílava , e por ella o ti-

raram huma noite , e foi lançado fora da
fortaleza. Ao outro dia

,
que deram rebate ao

Capitão daquelle negocio , acudio a fazer

fuás diligencias , e prendeo algumas pefibas

,

contra quem fe não provou coufa alguma , e

defpcdio logo recado ao Vifo-Rey do que
era paliado. OTribuly tanto que fe vio fó-;

ia da prizão , como levava no coração a

mágoa do máo tratamento que lhe fizeram

,

ajuntando muita gente, que a mulher lhe ti-

nha mandado 3. fc foi pêra a banda de Ga-
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le , e todas as Igrejas , e Chriftaos que achou
foi pondo a ferro , e a fogo , fetn perdoar
a coufa alguma ; e chegando a Gale, fez o
mefmo , e queimou huma fDrmofa náo que
alli cílava já acabada , c no eílaleiro

,
que era

de hum Miguel Fernandes ; e paliando a
Reigao , tomou a mulher , e fe foi pêra o lu-

gar de Pelande
, que feria da Cota oito lé-

guas , com tenção de fazer aos Portuguezes
toda a guerra que pudeíTe.

EiRey feu filho tanto que teve avifo de
fua fugida , e foube os damnos que fora fa-

zendo
, pezou-lhe muito , e lhe mandou pe-

dir )) que não quizeíTe profeguir mais na-

» quelle negocio , nem lembrar-fe do aggra-

5) vo que lhe fizeram ; mas que puzeíTe os

>» olhos no Madune feu inimigo
, que fora

yi caufa de todos aquelies trabalhos *, e que

3) fe ajuntalíem todos em feu damno
,
por-

)> que de outra maneira perder-fe-hia aquel-

»leReyno; » e iílo mefmo praticou com o
Capitão 5 e lhe pedio » que efquecidas as

» coufas paíTadas, trataíTem das prefentes , e

» que fe armaffem todos contra o Madune ,

» que eílava poderofo , e alterado com aquel-

5) Ias defavenças ; e que foubeíTe de certo ,

)) que fe fenao acudia a iílo muito de pro-

)> poíito
,
que fe havia de perder toda aquel-

)) la Ilha 5 e ficar em poder do Rey inimi-

»g0 3 e que EtRey de Portugal era o que

,
^ í)nií-
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» niíTo mais perdia
,
pois era Senhor daquel-

» le Reyno da Cota , e o commercio da-

)) quella canela lhe importava muito.

»

D. Duarte Deça coníiderando todas a«

quellas coufas , fe concertou com ElRey con-

tra o Madune, mettendo na liga o Tribuly

Pandar
,
pêra que foíTe do lugar de Pelan-

de , onde eftava , com a lua gente contra

Ceitavaca ; e que ElRey mandaíTe o Came-
reiro mór com todo o poder , e íincoenta

Portuguezes que lhe daria. Eíles concertos

jurou o Capitão de cumprir fobre hum Mi f-

fal , e EIRey lhe deo logo mil cruzados pê-

ra ajuda dos gaftos dos íincoenta foldados

,

e começou a negociar as coufas pêra a jor-

nada
5
pondo no campo o Camereiro mór

perto de três mil homens ; c quando efpe-

rava pelos Portuguezes
,
que D. Duarte De-

ca ficou de lhe mandar , faltou-Ihe com to-

dos, mandando-lhe dizer: ))Que os folda-

» dos não queriam fervir fem paga
,
que lhe

)) mandaíTe mais dinheiro pêra iíío. )j EIRey
eomo eftava roubado , e defpezo , nao teve

que lhe mandar ; mas o Camereiro mór ti-

rou huma arelhana de ouro
,

que valeria

quinhentos cruzados , e lha mandou
,

pcra

que pagaíTe os íincoenta foldados. D. Duar-
te recebeo a arelhana , e lhe refpondeo com
vinte foldados que lhe mandou , e por Ca-
pitão delles João Coelho. EIRey feníiomui-

ÇQ^tQ.TomdlLPaL Hh to
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to faltar-Ihe aílim D. Duarte Deça com o
que tinha jurado ^ e não deixou de mandar
profeguir na em preza , e defpedio o Came-
reiro mór com ordem

, que le foííe ver com
o Príncipe das Corlas pêra o mctter na liga.

Partido o Camereiro mór , chegou ao lugar

de Madabe , aonde fe vio com aquelle Prín-

cipe , e concertou com elle , que o ajudaíle

contra o Madune por aquella banda , e lhe

deixou quatrocentos homens pêra ajuntar com
a fua gente. Feito iílo , commetteo o Came-
reiro mór com os Portuguezes as terras do
Madune por huma parte , o Príncipe das

Corlas pela outra , e o Tribuly Pandar pela

outra de Pelande. Pela parte por onde o Ca-
mereiro mór entrou , lhe fahio ao encontro

o Capitão geral do Madune, com quem ti-

veram os noííos alguns recontros , em que

o desbarataram. D. Duarte Deça
,
(ou que

o Madune o mandaíTe peitar em íegredo , )

iabendo efta conjuração
,
pêra que não fa-

voreceíTe o Rey da Cota , ou que elle por

cubica do que delle efperava fe lhe oíFereceí*

fe , ou como quer que foíTe , elles trouxe-

ram antre íi intelligencias ,
que não foram

tão fecretas
, que o Tribuly Pandar as não

vieíTè a faber , e avifou diíTo logo ao filho.

Vendo ElRey ramanha maldade, como
era muito amigo dos Portuguezes , recean-

do-le de alguma trairão , mandou recolher

to-
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•iodos com o Camereiro mor. O Tribuly

vendo aquella injuftiça do Capitão, c como
por fima do que jurara fe carteava com o
Madurye

,
quiz também remediar-fe , e fa-

near-fe com elle 5 eaííim entraram em con-»

certos , que fe vieram a concluir por efta

maneira.

» Que o Tribuly Pandar cafaíTe com liu-

» ma filha do Madune
, já viuva

,
que tinha

» huma filha, e que efta cafafle com feu fí-

)) lho fegundo irmão de ElRey; «edifto fi-

zeram feus aíTentos
,
que logo fe publicaram*

ElRey tanto que o loube, fentio-o muito,
porque entendco da malicia do Madune ,

que todos aquelles concertos eram peia fe-

gurar o Tribuly feu pai
,
pêra vir a lhe to-

mar o Reyno
,

que era o que elle perten-

dia. A Rainha velha avó de ElRey , e do
Madune

,
(que era huma Senhora muito gra-

ve, e de grande prudência,) vendo ElRey
da Cota defam parado até de feu próprio pai

,

tomou comfigo o Camereiro mór, e fe foi

ao lugar de Reigao , onde o Tribuly eítava ;

e vendo-fe com elle, lhe fez fobre efte ne-*

gocio huma falia muito honrofa
^
que tevjg

.tanta força
,
que llie fez remover todos os

partidos
,
que tinha feito com o Madune ,

tornando a pôr as coufas de feu filho em
iTJelhores efperanças ; e quiz Deos que acu*

diíTe eíta Senhora primeiro
, que fe confum*

Hh ii ixiaf-»
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maíTem os Matrimónios com o Tribuly";

porque fe aííim não fora , tudo fe perdera.

Declaradas eílas coufas , foi D. Duarte

Deça defapoíTado , e em feu lugar fuccedeo

Fernão Carvalho , Alcaide mór de Colum-
bo. ElRey 5 o Tribuly Pandar feu pai, eo
Principe das Corlas (que por ordem da Rai-

nha velha tornaram a jurar nova liga ) fe

fizeram preftes pêra profeguirem na guerra

,

pedindo ajuda de íincoenta foldados a Fernão
Carvalho

,
que lhos ofFereceo , e clles lhe de-

ram logo quinhentos cruzados pêra fuás def-

pezas. Poftos todos em campo
,
quando El-

Rey mandou pedir os foldados ao Capitão,

inandou-fe-lhe efcufar , com dizer
,
que an-

davam pela cofta de Columbo alguns navios

MalavareSj e que hia acudir, por lhes não
íaquearem a terra ; e aífim fe foi fem lhes

mandar foldados , nem dinheiro. Vendo El-

Rey quanto de mal em peior lhe hia com
aquclles Capitães , não deliílio, da empreza,
e mandou profeguir nella. Os conjurados en-

traram pelas terras do Madune , e lhes des-

barataram feus Capitães muitas vezes , e o
chegaram a eftado

,
que mandou pedir mi-

fericordia ao irmão
,
que como era bom ho-

mem, a teve delle, e fizeram novas pazes,

com fe eíFeituarem os cafamentos
,
que ef-

tavam concertados^ Nefte eftado deixamos

*eítas coufas.

CA-

/
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CAPITULO XIIT.

De como o Turco teve o recado do Baxd de

Baçord , das coujas que Pirbec fez em
Mafcate , e Ormuz : e de como mandoie^

Moradobec
,
que lhe tornajje quinze ga-^

lés ao porto de Moça : e de como Pirbec

chegou d Corte , e o Turco lhe mandou
cortar a cabeça : e de como D. Diogo de

Noronha fe encontrou com Moradobec :

e da muito notável batalha que as galés

tiveram com o galeão de Gonçalo Perei^

ra Marramaque.

TAnto que Pirbec chegou a Baçorá
, (co-

mo atrás diíTemos no Cap. X. defte X*
Liv.

, ) logo o Baxá avifou pela pofta o Grão
Turco das coufas que fizera em Mafcate ,

e Ormuz , e de como era partido com três

galés ; e que ficava na fortaleza de Ormuí5
huma poderoía Armada de Portuguezes ,

que acudio a feu foccorro. Com eftas car-

tas lhe chegou também recado
,
que nas por-

tas do Eftreito de Meca ficava outra Arma-
da ( que era a de Pêro de Taíde Inferno.

)

E receando-fe o Turco que lhe entraíTe até

a caía do feu falfo Profeta , e que lha def-

truiíTem de todo
, (porque ficava aquelle Ef-

treito defamparado, ) aíTentou mandar levar

quinze galés, das que Pirbec paílbu a Ba*^
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corá ,
pêra o Eílreito de Meca

, pêra fua

guarda , e defensão.

lílo foube Moradobec , Capitão que foi

de Catifa
,
que andava na Corte muito des-

confiado de largar tão depreíTa aquella for-

taleza a D. Antão de Noronha , como atrás

diílemos noCap. XIV. do Liv. IX. E que-

rendo remediar a quebra que por elle paP-

fára 5 metteo fuás valias, pêra que Jhe déf-

fem aquella jornada , e aííim lha concedeo

o Turco , e o defpedio logo pela pofta
,

dando-lhe por regimento
,
que fe fofle a Bá-

cora , e que das galés que lá levara Pirbec

tomaíTe quinze , e com ellas fe foíTe pêra o
Eílreito de Meca, e andaíTe em guarda del-

]e; e que as mais gaíés fícaíFem em Baçorá

fazendo guerra aos Gizares.

Partido eíle Moradobec , a menos de hum
mez chegou Pirbec a Conftantinopla

;
por-

que chegando a Suez com as galés as va-

rou 5 e tomou todos os thefouros , e Portu-

guezes cativos em camellos , e fe palTou a

Alexandria , e dalli por mar a Conílantino-

pla , aonde chegou muito confiado nas rique-^

zas que levava , e com tudo fe aprefentou

aos pés do Turco. Mas como eíle Senhor y

3Índa que bárbaro, não confente corromper

fuás leis 5 nem feus mandados com thefou-

ros , ou privanças, alli logo mandou cortar

à çabeja a Pirbec por quebrantador de feus

re*
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regimentos , e os Portuguezes mandou met-

ter nas galés a banco , donde a mór parta

depois le refgatáram , e vieram á índia.

E tornando a Moradobec , deo-íe tan-

ta preíTa , que chegou a Baçorá no fim de

Juiho ; e negociando quinze galés que lhe

melhor pareceram , mettcndo-lhe a melhor

artilheria , e os melhores foldados de todas

eJlas , le lahio pêra fóra em Agoílo. Dom
Diogo de Noronha também na entrada dejp-

te mez le tinha partido de Ormuz com to-

da a fua Armada , e íe foi pôr no cabo de

Moçandão ; e dalli defpedio Gomes de Si-

queira , e Luiz de Aguiar com regimento

,

que foliem até Baçorá a tomar falia das ga-

lés , e que hum as ficaíTe vigiando , e outro

lhe trouxeííe recado do que achaíTe delias.

Chegados eftes navios á boca do rio Eu-
frates , tomaram hum terranquim com al-

guns Mouros ,
que lhes diíTeram como Mo-

radobec ficava no m.ar com as galés pêra fa-

hir pêra fóra. Com efte recado fe partio

hum dos navios , e o outro ficou vigiando.

Chegado eíle recado a D. Diogo de Noro-
nha

,
preparou a fua Armada muito bem , e

tornou a mandar o navio pêra fe ajuntar

com o outro, pêra lhe trazerem recado co-

mo foííem fahidas , e elle fe deixou andar

do cabo de Moçandgo até á Ilha de Angão ,

aonde as galés forjado hayiam de vir de»

ínan-»
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mandar. E fendo já fim de Agoílo , chega-

ram as fuftas a D. Diogo de Noronha , e

lhe diíTeram ,
que alli atrás vinham quinze

galés ; e apôs eíle recado começaram de ap-

parecer todos á véla de longo da cofta de

Períia com vento Ponente. D. Diogo de No-
ronha eftava furto com toda a Armada da
banda de Arábia j e em lhe dando o reca-

do, mandou levar ancora , e dar á véla , e

foi atraveíTando á coíla de Períia ; c chegan-

do a tiro de bom.barda das galés , fe poz com
ellas ás bombardadas

,
porque não oufou de

fe chegar mais á terra pêra onde as galés

jhiam mettendo de 16 tudo o que podiam
,

e defparando também fua artijheria ; e quiz

a defaventura que acertaíTe hum tiro da co-

xia no galeão do Capitão mor ao lume da

agua ,
pela banda de gilavento

,
que o va-

rou dentro , e começou a fazer tanta agua

,

<^ue fe hia ao fundo. Os Officiaes acudindo

abaixo , viram o galeão que fe hia alagan-

do , e requereram ao Capitão mór que vol-

íaíTe em outro bordo
,
porque fe perdiam.

D. Diogo de Noronha o confentio , ainda

que contra fua vontade , e os Officiaes vi-

raram no outro bordo , e foram deitando

rombos com muita preíla. Era iílo ás dez
horas do dia , em que o vento começou a
calmar , e os galeões iscaram anhotos por

cíFe mar , fçm governarem , divididos , e

apar-
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apartados de feição
,
que o galeão de Gon-

çalo Pereira Marramaque ficou da banda de

Períia , affaílado de roda a mais Armada hum
tiro de efpera. Moradobec vendo os favo-

res do tempo , tomou as velas , e foi com
todas as gaJés demandar o galeão de Gon-
çalo Pereira ; e chegando a elle , o rodearam

por todas as partes , e o começaram a ba-

ter furiofamente , defcarregando nelle huma
prolixa tempeííade de pelouros ; e depois

que defpendiam todas as cargas , tornavam-

fe a aíFaiiar , e a carregar de novo , e a dar

fua bateria por eíla ordem. Gonçalo Pereira

Marramaque tinha no feu galeão cento e

vinte homens , em que entravam muitos Fi-

dalgos, e Cavalleiros muito nobres , e es-

forçados ; c vendo que as galés o demanda-
vam

, puzeram-fe em armas , e guarneceram
o galeão de fuás arrombadas , tomando os

Fidalgos a artilheria á fua conta com ©s

bombardeiros ; e aífim com grande determi-

nação efperáram os inimigos , em quem def-

pararam também fua artilheria
,
que fe em-

pregou de feição
,
que lhes deíaparelháram

as mais das galés. Mas como o galeão pe-

lejava a pé quedo (como lá dizem) fem fe

mover de hum lugar, e as galés por caufa

do remo fe chegavam , e recolhiam cada

vez que queriam
,
puzeram o galeão em ef-

tado p
que lhe não ficou coufa em que pôr

os
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os olhos ; porque todas as obras de linia eC-

tavam desfeitas em muitas rachas
,
que fe-

riram todos os do galeão , a mezena toda

quebrada , os maftros ambos rachados por

muitas partes , e as vergas com as velas por

eíTe mar. Mas aílim eftava o piedofo galeão

no meio de todas as galés , como hum for-

mofo 5 e forte baluarte , deitando chammas
de fogo 5 e corifcos por todas as partes \ e

todos os foldados , ainda que feridos de mui-
tas feridas , tão esforçados , e animofos

,
que

defejavam que as galés os commetteíTem de

bordo a bordo
,
pêra fatisfazerem nos Tur-

cos o furor com que todos andavam. Gon-
çalo Pereira Marramaque moílrou eíle dia os

quilates de feu fangue , e esforço , aprefen-

tando-fe fempre nos lugares mais perigofos ,

ainda que aíli não havia algum que o não
foíTe, eeíliveíTe, e em tudo era companhei-

ro de todos , aílim nos trabalhos , como nas

feridas , porque também trazia três muito

cruéis frechadas por feu corpo.

D. Diogo de Noronha vendo aquella

braveza , e que não podia foccorrer o feu

galeão, esbravejava como homem fem filo,

queixando-fe de S. Lourenço
,
porque lhe

não dava vento pêra o foccorrer , dizendo-

Ihe )) que era hum mancebo , e que lhe

» roubava fua honra ; » e com efta paixão

mandou efquipar todos os bateis dos galeões ,
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e dar-lhes toas
,
pêra ver fe podiam chegar

alguma coufa , mas tudo era em vão ; e dei-

pedio todos os navios de remo
,
pêra que

folTem favorecer o galeão , no que feus Ca-
pitães trabalharam bem , chegando alguns

muito perto das galés ; mas como elJas ti-

nham rodeado o galeão , não foi poííivel po-

derem chegar a elle. Gonçalo Pereira não
lhe ficava coufa alguma por fazer , porque
tudo corria , e tudo via com os olhos , fa-

zendo bem o officio de Capitão muito ani-

mofo , e prudente. O Meílre , e o Piloto

,

que eíle dia trabalharam como Elefantes ,

não fe refguardando dos perigos , foram mor-
tos de efpingardadas

,
porque de todas as

partes choviam pelouros , e fogo , e nuvens

de frechas fobre o galeão , de que todos os

noífos andavam empenados por muitas par-

tes. Em fim , todos pelejaram tanto
,
que não

houve algum que não tiveííe inveja aos com-
panheiros que tinha apar de íi.

Francifco da Cunha , homem Fidalgo

,

pelcijou fempre com hum falcão com mui-

to valor 5 e deílreza , fazendo tiros tão cer-

tos , como fe toda a vida ufára aquclle of-

ficio. E poílo que eíla batalha era merece-

dora de fe engrandecer com mais alto erti-

lo , e com muitas mais palavras , nós o dei-

xámos de fazer ,
porque nos falta pêra if-

fo tudo^ baila que a briga durou até horas

de
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de vefpera , em que a viração começou a
ventar , e os galeões fe foram chegando.

Moradebec tanto que vio ventar o vento ,

achando-fe com todas as galés deftroçadas

,

Louve por melhor confelho tornar- fe pêra

Baçorá ; e tomando o remo em punho , fe

encoílou á coíla de Perfia , e de longo del-

ia tornou a voltar pêra dentro , ficando-lhe

a náo
,
que era de João Nunes Homem

, que
lie a que Pirbec tomou em Ormuz

,
que le-

vavam carregada de artilheria , munições ,

e mantimentos pêra provimento da Arma-
da.

D. Diogo de Noronha chegou ao galeão

de Gonçalo Pereira Marramaque
,

que fc-

não via delle mais que o caíco ; e metten-

do-le no batel , foiaelle. Gonçalo Pereira o
efperou a bordo com todos os feus folda-

dos , banhados em leu próprio fangue , e

cheios de pólvora, e fuor , e empenados de
muitas frechas por todas as partes. Subindo
D. Diogo de Noronha aííima , foi Gonçalo
Pereira Marramaque pêra o abraçar, e qWq

lhe diíTe : » Aífaftai-vos , Senhor
,
pêra lá ,

)) que a vós nao quero eu abraçar ; nada fe

» vos deve
, porque o que vós fízeíles , vof-

)) fo fangue, e honra vos obrigou a iíTo, e

» do ventre de voífa mai trouxeíles eíTas obri-

)) gaçoes ; a eftes foldados ílm , » e abraçou

a todos hum e hum , enchendo-fe de íeu

fan-
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fangue , e de feu fiior, dizendo a todos pa-

lavras de muitos , e grandes louvores.

As peíToas principaes que aqui fe acha-

ram com Gonçalo Pereira Marramaque, são

as feguintes : D. Aífonfo Henriques , Luiz

Freire de Andrade
,
que foi Capitão de Chaul,

€ fuftentou o famcfo cerco que o Zaraalu-

co poz áquella fortaleza o anno de fetenta

e hum
5 Jorge de Soufa feu tio , André Pe-

reira de Berredo , D. Leoniz Pereira , filho

do Conde da Feira , Dom Luiz Pereira ,

Manoel Furtado Machado , Sebaílião Ma-
chado , Diogo Nunes Pedrofo , Vafco de Re-
boredo , Leonel Pereira , Francifco da Cu-
nha , Chriílovão de Araújo Evangelho , e

outros muitos Fidalgos , e Cavalleiros. Dom
Diogo de Noronha deixou algumas fuftas

com Gonçalo Pereira pêra o levarem a Or-
muz ; e çllc com a mais Armada foi apôs

as galés
,
que hiam cozidas com a terra. Os

noflbs navios ligeiros foram demandar a náo ,

que lhes hia fugindo , até a vararem na Ilha

de Queixome , onde os Turcos fe lançaram

ao mar pêra fe falvarem em terra ; mas a

mor parte delles pereceram á eipada , fican-

do a náo com todo feu recheio em poder

dos noíTos. D. Diogo de Noronha foi fe-

guindo as galés
5
que fe foram mettendo por

antre as Ilhas , e a terra firme , aonde os nof-

ibs galeóes não podiam chegar, eaíiim fo-

ram
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ram até entrarem pela boca do Eftreito de
Baçorá , e rio Eufrates dentro , feguindo-as

a noíTa Armada fete dias contínuos até as

cnfacar. D. Diogo de Noronha tanto que
as vio recolhidas, não tendo alli mais que
fazer , voltou pêra Moçandao , aonde fe dei-

xou andar, em quanto duraram osPonentes;
e como fe acabaram , fe foi pêra Ormuz ne-

gociar- fe pêra fe partir pêra a índia, como
tinha por regimento.

CAPITULO XIV.

Da Armada que efle anno de fincoenta e

três partio do Reyno , de que era Capi"
tão mór Fernão de Alvares Cabral : e das

coufas em que ElRey mandou prover : e

de como o Vijo-Rey D. Affonfo de Noro^
nhã partio pêra Lochim,

1'j^ Ntrando o verão , fendo pouco,s dias de

2j Setembro , chegaram á barra de Goa
duas náos do Reyno : huma de que era Ca-
pitão D. Jorge de Menezes o Baroche , da
companhia de Fernão Soares de Albergaria ,

que ficou o anno paíTado invernando em Mo-
çambique; e a outra era ando S. Bento, em
que vinha Fernão de Alvares Cabral

, que
o Março atrás paíTado de íincoenta e dous

linha partido do Reyno por Capitão mór de

quatro náos , e delias fó eíla chegou a Goa»

Das
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Das que faltavam eram Capitães , Belchior

deSoufa da náo Santa Cruz
,
que com tem-

po arribou ao Reyno. D. Paio de Noronha
da náo Rolario

,
que ficou invernando em

Moçambique. E Ruy Pereira da Camará

,

que foi em Novembro tomar Cochim , co-

mo adiante diremos. O Vifo-Rey recebeo

muito bem o Capitão mór, que lhe entre-

gou o faço das vias , onde achou algumas

inftrucçoes de couías , em que ElRey man-
dava prover logo , e de algumas daremos
razão

^
porque convém aíTim á hiíloria.

Achou o Vifo-Rey hum Alvará , em que

lhe mandava ElRey » que logo , tanto que

» aquelle viíTe , tornaíTe a ElRey de Ceilão

)) todo o dinheiro , e jóias que lhe tomara

;

» e que fendo algumas vendidas , fe lhe pa-

» gafTem pela avaliação ; » porque fe houve

ElRey por muito deíTervido das coufas que

o Vifo-Rey ufou com aquelle Rey , de que

o reprehendeo por cartas. O Vifo-Rey co-

meçou logo a dar execução ao Alvará , e

defpedio o galeão da carreira de Ceilão

,

aonde mandou embarcar AíFonfo Pereira de

Lacerda
,
que proveo da Capitania daquel-

la Ilha , mandando vir D. Duarte Deça , e

porelle mandou aquelle Rey todas as jóias,

que ainda eftavam por vender; e dos mais,

que poderiam fer perto de duzentos mil par-

dáos^ ficou feita declaração na receita de Bel-

chior
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chior Botelho (febre quem tudo eílava car-

regado) pêra fe lhe ir pagando pouco e
pouco ; mas de tudo não logrou o pobre
Rey vinte mil pardaos

, por pedaços , e por
peças que lhe mandaram , porque tudo o
mais fe lhe defcontou

,
parte nas páreas , e

amor quantidade em dadivas, e mercês que
fez a Capitães , Alcaides m.óres , Secretários ,

Fidalgos , Officiaes , e criados dos Vifo-

Reys y e Governadores. E neílas dadivas fe

cumprio bem aquelle adajo velho
, que diz :

^) Mouro que não podes haver , dá-oporrua
»aíma. » Afism efte Rey vendo que não po-
dia arrancar das mãos dos Governadores ,

que depois fuccedêram até Mathias de Al-

boquerque , o que fe lho devia , fazia mer-

cês largas aos que lhas pediam, que fe pa-

gavam por intelligencias
,
que pêra ilTo to-

dos tinham ; injuftiça muito grande , e mui-

to ufada na índia , não fe pagar aos homens
o dinheiro , a fuíla , o mantimento , o cai-

ro , e tudo o mais que fe toma pêra as Ar-

madas , e pagar-fe a outros com quem fe

elíes concertão pela terça parte. E deixan-

do eíla matéria , e outras em que vimos pou-

ca fatisfação , e menos emenda , tornemos a

noíTo fio. Ficou eíle Rey puxando pelos Go-
vernadores , e Vifo-Reys pela fua divida

,

fem nunca lha poder arrancar das mãos , até

o anno de íincoenta e oito, que fendo Go-
ver-
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Vernador Francifco Barreto , vendo quanto

aquelle Rey apertava com elle, poz aquel*

le negocio em Relação , depois do Procu-

rador de EíRcy vir com hum Libello contra

aquelle Rey : pelos Defembargadores foi fen-

tenciado
,
que nao eílava EiRey obrigado a

lhe pagar coufa alguma, porque muito mais

tinha defpendido o Eftado em Armadas , que
lhe mandava de foccorro.

Eíla fentença parece que não houve por
boa ElRey D. Filippe , depois que fucce-

deo nos Reynos de Portugal
,

porque no
anno de oitenta e íinco paíTou hum Alvará,
aílignado pelo Cardial Alberto , Regente do
Reyno, em que mandava, » que nao fe fi-

» zeílè mais pagamento ás peíToas , .a quem a-

)) quelle Rey da Cota déiTe fuás dividas ; e

» que á conta delias lhe déíTem cada anno

» o que lhe coftumavam a dar de entretimen-

y> to
5
que eram mil pardáos ; » como me-

lhor , e mais largamente declararemos na
noíTa decima Década

,
porque aqui nao fa-

zemos mais que referillo
,
por irem eílas cou-

fas todas juntas.

Mandou ElPvey também outro Alvará,

em que mandava , » que prendeíTem Bernal-

» dim de Soufa , e que lhe tomaíTem toda

» fua fazenda , porque fora metter ElRey
)) Aeiro de poíTe do Reyno de Maluco ; » e

íégundo nos differam
,
que o mandava El-

CQ^tQ.TomJlLPãL li Rey
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Re)r levar prezo pêra o Reyno ; mas efte^

papeis nem os vimos , nem os achámos. E
pêra fazer efta execução , mandou EiRey na

náo com Fernão de Alvares Cabral o Li-

cenciado António Rodrigues de Gamboa ,

porque a não quiz fiar de Pêro Soares , ir-

mão de André Soares
,
que na índia fervia

de Procurador da Coroa
;
porque tinha obri-

gações á cafa do Governador de Lisboa , ir-

mão de Bernaldim de Soufa, Efta execução

aíllm crua mandava ElRey fazer
,

porque

lhe efcreveo Jordão de Freitas de Maluco

,

que fora muito contra feu ferviço levar Ber-

naldim de Soufa ElRey Aeiro a Maluco ,

e mettello depoíTe daquelJe Reyno; porque

como todos os defgoftos paíTados antre El-

Rey D.João, e o Imperador Carlos V. feu

cunhado , foram fobre o direito das Ilhas de

Maluco 5 cujas differenças ceifaram pelo em-
penho 5 de que na quarta Década no Cap. L
do Liv. VIL fizemos menção

,
que tanto que

os Reys Catholicos tornaííem os trezentos

e íincoenta mil cruzados , logo fe tornaria

a contender fobre o mefmo direito , como
os povos de Hefpanha muitas vezes lhe re-

quereram. O que não poderia fazer , fe Ber-

naldim de Soufa não mettêra de poíTe ElRey
Aeiro , tendo-a elle Jordão de Freitas to-

mado por ElRey D.João de Portugal, por

virtude doteftamento de ElRcy D. Manoel

,
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que rhorreo em Malaca

,
porque fe íicavani

acabando as contendas todas ;
porque já El*

Rey de Portugal , além do direito que alie-

gava da poíle , e propriedade 3 ficava-] hè
íigora muito melhor pela herança , como ver-

dadeiro herdeiro de ElRey D* Manoel de
Maluco

5
que o conílituio por effe , por naa

ter filhos , nem irmãos legítimos. E como iC-

to importava tanro , cEIRej não tinha ou-^

tra informação mais que a que lhe mandou
Jordão de Freitas , mandava fazer aquella

execução em Bernaldim de Soufa , eítando

€lle fem culpa
,
pois fora por mandado do

feu Governador , fobre fentença dada na Re-
lação de Goa ,

porque julgaram ElRey Aei-

ro por Rey de Maluco ; e pêra o metterem

de pofle delie , mandou o Governador Dom
João de Caílro a Bernaldim de Soufa , co-

mo no principio deita fexta Década no Cap,

IV. do Liv. I. fica dito;

OVifo-Rey como eftava informado da-

quelle negocio j e fabia a pouca , ou nenhu-

ma culpa
j
que Bernaldim de Soufa tinha,

o mandou prender , e efcrever-lhe a fazen-

da pêra melhor fe poder livrar. E vendo que
lhe era neceíTario acudir as couías de Co-
çhim

,
pela guerra que o Rey da Pimenta

lhe fazia , começou a fe preparar , e a fa-

zer pagamento aos foldados , e a pôr a Ar-

mada uo mar. E dando defpacho a muitas

li ii QOlk*
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coufas apreíTadamente , entregando o gover-
no aos Deputados , fe embarcou no fim de
Novembro , e deo logo á vela com toda a

Armada
,
que era de mais de cem velas. Os

Capitães que o acompanharam neíla jorna-

da , dos que pudemos faber os nomes , são

os feguintes.

Seu filho D. Fernando de Menezes , Ba(^

tião de Sá , Vaíco da Cunha , D. António
de Noronha, Francifco de Mello Pereira,

G Francifco de Soufa em galés. D. Pedro da
Silva da Gama , António Moniz Barreto

,

Francifco Barreto , D. João de Almeida , fi-

lho do Contador mor , e Fero de Taíde In-

ferno cm galeotas latinas. Gil Fernandes de

Carvalho , Fernão de Caftanhofo , e Belcliior

Botelho em galeões. Pêro Botelho, Álvaro

ile Mendoça , Manoel Mafcarenhas , Luiz

Alvares da Cunha , Diogo de Mello da Cu-
nha , e Aííbnfo Baí!o em caravelas. O Vea-

«dor da Fazenda Simão Botelho, Gomes da

Silva , Duarte Paes de Mello
, Jorge Perei-

ja Coutinho , D. Diogo de Taíde , D. Je-

lonymo de Caílelio-branco , Gil de Góes

,

Gomes Furtado , e outros muitos Fidalgos

,

e Cavalleiros em fuítas. O Vifo-Rey hia em-
barcado na gale Relíquias , e com elle Ber-

naldim de Soufa
, que já eílava folto pêra

fe livrar , e lhe tinha recebido Tua contra-

jiedade , e D. Álvaro de Noronha , filho do
Vi-
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Vifo-Rey D. Garcia, que tinha já chegado

de Ormuz de Ter Capitão , e outros muitos

Fidalgos velhos , e dada á vela , foram fe-*

guindo fua derrota.

CAPITULO XV.

De algumas coufas que aconteceram ao Vi^

fo-Rey Z). Ajfonfo de Noronha até chegar

a Cochim : e dos confelhos que tomou fo-

hre dar no Chemhe : e de como fe ajjen-

tou darem nas Ilhas alagadas , e de co-

mo as dejlruíram.

CHegando o Vifo-Rey a Cananor , che-

gou a elle huma fuíla que vinha de Co-
chim

,
que trazia as vias da náo , de que era

Capitão Ruy Pereira da Camará ,
que ha-

via poucos dias que era chegado áquella Ci-

dade. O Vifo-Rey as abrio, e achou, nellas

hum Alvará , em que \\\Q mandava « que fe

» não íerviíle em coufa alguma de D. Dio-

))go de Almeida , filho do Contador mor,

» porque o tinha rifcado de íeus livros ,

»

pelas razoes que atrás diífemos no Cap. XVI.
doLiv. IX. O Vifo-Rey fentio aquillo mui-

to por fer amigo daquelle Fidalgo , e por-

que tinha q\\q. partes pêra puxarem por elle

todos os Vifo-Reys , e Governadores. E por-

que não podia remediar aquelle negocio ,

por lhe não deixar EIRey lugar algum aber-«

to
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to pêra iflb, tratou logo de o mandar tirar

da fortaleza de Dio em que eflava
,
porque

foubeíTeElRey pelas náos o como cumpria
feus mandados ; e pêra iíTo commetteo nU
guns Fidalgos pêra irem tomiar poíTe daqueí-^

Ia fortaleza
,
pêra fe D. Diogo vir pêra ei-

le; mas nenhum a quiz acceitar, aííim por
não irem defapoíTar D. Diogo de Almeida ,

como por não fe embaraçarem por dous
,

ou três mezes naquelle negocio i porque ti-

nha aquelle anno vindo do Reyno aquella

Capitania a D, Diogo de Noronha o Cor-
ços

, que como chegaíTe de Ormuz , força-

do havia de ir entrar nella. Só D.Jorge de

Menezes Baroche a acceitou , o que lhe to-

dos eílranháram , porque diziam , » que a-

» quella diligencia havia o Vifo-Rey de man-
y> dar fazer por hum Defembargador

;
que

D) aquillo era mais prpnfsão de hum Bacha-

y> rei
,
que de hum Fidalgo tão honrado ,

»

e fobre iííb lhe fizeram muitas trovas j mas
elle por íima de tudo fe partio logo em hu^

ma fuíla muito ligeira , e foi feu caminha
em que o deixaremos.

D. Diogo de Noronha o Corços chegou
a Goa com toda a fua Armada

,
poucos dias

depois do Vifo-Rey fer partido ; e toman-

do mantimentos , e agua , deo logo á vela

apôs elle , e o foi tomar na barra de Co^
içliim , porque foi o Vifo-Rey fazendo de-^
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tença emCananor, e Chalé. O Vifo-Rey ó
recebeo bem , e a todos os feus Capitães

,

principalmente a Gonçalo Pereira Marrama-
que

,
pela grande vitoria que houve das ga-

lés. O Vifo-Rey deixando fora todos os ga-

leões 5 e caravelas , entrou pela barra den-

tro nas galés , e em todos os navios de re-

mo ; e paílando pela Cidade ,
que o falvoíi

foberbiííimamente , foi aqueíía noite furgir

no caíteílo de íima , aonde foi vifitado dos

Vereadores , e principaes da Cidade.

Alli teve hum confelho gerai , em que

fe aíTentou, que defembarcaíTe noChembe,
e deftruiíTe aquelle Reyno. Com efta refolu-

ção foi furgir com toda a Armada defron-

te do Chembe. Alli teve outro confelho , em
que os principaes de Cochim tornaram a re-

vogar o paífado , dizendo , » que não era

» bem que déííem no Chembe , porque ti-

» nham efpias
,
que eftava aquelle Rey mui-

» to fortificado , e com grande poder , e que

)) fe arrifcaria a muito , mas que déffera no
» Pagode de Baiqueta , que he na mefma
)) Ilha , e que o deílruiíTem , e aílblaíTem ,

» porque era a mor aífronta , e damno que

» fe podia fazer aquelle Rey. »

Com efte parecer foi o Vifo-Rey íurgir

com toda a Armada defronte defte Pagode;
e ordenando a defembarcaçao em terra , fe

deteve niíTo por efpaço de ires dias. Noca^
bo
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bo delles tornou a haver outro confelho

,

em que fe aíTentou , « que foíTem dar nas

» Ilhas alagadas
,
que eram daquelle Rey

,

» por fer o mais importante rendimento de

» feu Reyno , e de que ElRey íe fuílentava
,

» por ferem de palmares fertiliffimos
,
que

» era toda fua fubftancia. » Com, eíia ultima

refohição fe levou o Vifo-Rey , e foi furgir

no mar largo defronte de Tecancute , e alli

ordenou a defembarcajao no miOdo que ha^

via de fer, que foi por efta maneira.

Que o Vifo Rey com os Capitães , e

gente de fua Armada defembarcaíTem pela

fcanda do Sul
; João da Fonfeca , Capitão de

Cochim 5 com todos oscafados, e gente de

EIRey de Cochim pela banda do Norte
;

pêra o que fe ordenaram muitos tones , e

embarcações pequenas pêra entrarem» por a-

quelles eíteiros.

Aflentado ifto , mandou o Vifo-Rey a

Francifco Barreto , e a Bernaldim de Soufa

que foílem cada hum em feu nâvio ligeiro

ver, e notar a parte por onde elle havia de
defembarcar

,
pêra verem fe tinha algum im-

pedimento. Eíles Fidalgos fe embarcaram em
os navios , e foram ambos juntos demandar
o rio; e antes de chegarem a elle algum ef-

paço , acharam o Siqueira Malavar
, que

era o homem que melhor fabia todas aquel-

las entradas que todos ^ e fabendo ao que

hiam 3
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íiiam , chegoii-fe a Bernaldim de Soufli , e

lhe dilTe, «que nao hiam bem ,
porque fe

)> entraffe o rio ,
que nenhum dei les havia

» de tornar
,
porque eílava atraveílado de ef-

)) tacadas groíías , e que era ião eílreito
,
que

)) não podiam voltar nelle ; e que os inimi-

» gos de íima das barranceiras os haviam de

» matar hum , e hum ás frechadas , e eípin-

)) gardadas. » Bernaldim de Soufa lhe refpon-

deo f( que fofle elle dizer aquillo ao Viío-

» Rey 5
porque eiles nao haviam de deixar

)) de ir feu caminho. » O Siqueira voltou pê-

ra a galé , e diíTe ao Vifo-Rey « que pêra

» que arrifcava aquelles Fidalgos ? que os

» mandaíTe recolher
,
porque hiam» perdidos ;

)) que quem havia de entrar o rio , liavia de

» paíTar avante
,
porque não podia tornar a

» voltar
;

que devia de entrar com todo o
» poder , e ir delem.barcar na Cidade , e

» que perigaíTe quem perigaíle
,
porque for-

» çado na entrada havia de haver damno.

»

O Vifo-Rey mandou logo capear as fuftas

pêra que fe tornaflbm. Bernaldim de Soufa
,

depois que fe apartou delie , chegou-fe a

Francifco Barreto , e lhe perguntou fe hia

confeíTado ? e com iíTo lhe contou tudo o
que paííára com o Siqueira. Ouvindo Fran-

cifco Barreto aquillo , lhe perguntou o que

fariam? Já não ha que tomar confeího , lhe

refpondeo Bernaldim de Soufa ^ fenão paf-.

iár
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far avante , e encommendar a Deos ; e foi

remando. Em quanto eíliveram neftas práti-

cas , vio hum pagem de Bernaídim de Soufa
capear, e lho diííe , e Bernaídim de Soufa
pelejou com elle , e lhe diíle que fe calaf-

fe. E paífando avante , lhe atiraram huma
bombardada , e apôs ella deípedio o Vifo-

Rey a fua manchua apôs elles. A' bombar-
dada diíTe Francifco Barreto a Bernaídim de
Soufa

, que aquilio era chamallos; Bernaí-

dim de Soufa lhe refpondeo
,
que bem po-

dia íer que foífe outra coufa ; e foi reman-
do , até que a manchua chegou a elles , e lhes

diíTe que o Vifo-Rey os chamava. Com if-

to voltaram ambos de meihor vontade do
que hiam ; o que nao hzeram ao primeiro

íinal por pura defconfiança.

Recolhidos á galé , mandou o Vifo-Rey
negociar as furtas todas , e fazer arromba-

das pêra o outro dia deferobarcar. E tanto

que rompeo a manhã , abalou o Vifo-Rey
com todos os navios ligeiros , e feu filho

D. Fernando de Menezes , e Francifco Bar-

reto na dianteira , e diante delles o Siquei-

ra , e os mais Capitães Malavares ; e che-

gando ás ertacadas , as arrancaram com mui-

to trabalho , e rifco
,
porque os inimigos de

íima dos vallos defcarregáram fobre «lies

nuvens de frechas , com que feriram mui-

tos dos noílos. Tirado eíte impedimento ,

en-
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entraram os navios todos a fio até chega-

rem ás Uhas , em que haviam de deíembar-?-

car , onde faltaram D. Fernando de Mene-
zes , e Francifco Barreto com iuas bandei-

ras 5 o que fizeram a poder de bombarda-
das_, e eípingardadas.

Franqueada a defembarcaçao , chegou o
Vifo-Rey a terra , e defembarccu com to^

do o poder , e começou a aíTolar , e deftruir

,

e pôr a ferro , e a fogo todas aquellas Ilhas

daquella parte, matando, e cativando mui-
ta gente ; e depois de não haver coufa al-

guma em pé , fe tornou a embarcar , e fe

foi pêra a Armada. João da Fonfeca , Ca-
pitão de Cochim , com a gente de fua com-
panhia defembarcáram pela parte do Norte,
e entraram naquelles efteiros ,

que eílavam

também entupidos com eftacadas ; e depois

de as desfazerem , e arrancarem , faltaram em
terra , e mettêram tudo a ferro , e a fogo , .

matando, e cativando muita gente. Depois
que João da Fonfeca fez a mor deílruição

que podia fer , mandou feu filho António
de Siqueira com recado ao Vifo-Rey do que
era paíTado

, que elle eílimou muito a vito-

ria que tinha havido
,

por não perder na-

quella jornada mais que hum homem ; e lo-

go o defpedio , mandando dizer a João da
Fonfeca, que fe recoIhelTe pêra elle, como
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O Vifo-Rey vendo que tinha bem caf-

tigado aquelíe Rcy , e que era neccíTariG acu-

dir á carga das náos , fe partio pcra Co-
chim , deixando poraquelles rios Gomes da
Silva com doze , ou quinze embarcações li-

geiras pêra ir continuando na guerra. Neílc

eítado os deixaremos hum pouco
,
porque

he neceíTario continuarmos com o que neí^

te tempo fuccedeo em Cambaya.

CAPITULO XVI.

Das revoltas que houve no Reyno de Cam-
baya por morte de Soltao Mahamude : e

como /). Diogo de Almeida deo iia Ci-

dade de Dío 5 e a dejlruio.

SOItâo Mahamude , Rey de Cambaya ,

era tão máo 5 e tão cruel
,
que aborre-

cia a todos os vaíTallos. E de muitas bruta-

lidades
, que delle íe contam , íò duas di-

remos pêra prova baíbnte de fua maldade.

Huma delias he : tinha efte bárbaro trezen-

tas mulheres de fuás portas adentro , de que

lifava; deílas , toda a que emprenhava del-

le
, ( porque de outrem não podia fer pelo

grande reíguardo com que as tinha , ) tan-

to que era de tempo , lhe mandava abrir a

barriga, e tirar-ihe o filho, ainda palpitan-

do , recreando- fe naquella deshumanidade.

A outra hc : coílumava elle ir muitas vezes

a
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a hiins Paços de prazer que tinha fora da Ci-

dade , em que eftava o mais rico , e curiofo

jardim de quantos lemos de todos os Impe-
radores do Mundo

;
porque deixando aguas ,

fontes , efguichos , tanques , boninas , e Jier-

vas frefquiííimas , e fuaves : todas as arvo-

res de todas as fortes das do Oriente que al-

li tinha
,
que eram muitas , todos os feus

troncos , dos pés do chão até á rama eram
forrados de veludos de cores , de borcados

riquiílimos , e de outras fedas muito curio-

fas
,
que todos os verões as renovavam , por-

que nos invernos apodreciam a mor parte.

Havia neíle jardim todas as aves bravas , e

domeílicas
,
que fe podiam imaginar, c to-

das as alimárias
,
porcos , veados

,
gazellas

,

e todas as mais que elle coílumava amon-
tear. Andando eíte bárbaro hum dia nefte

jardim á caça com fuás mulheres 5 corren-

do apôs hum veado , cahio do cavallo , e

ficou dependurado por hum pé , levando-o

o cavallo a rafto hum efpaço. Huma daquel-

las mulheres, que ficou mais perto delle , te-

ve tal acordo
,
que arrancou de hum alfan-

ge , e cortando o loro do eftribo , ficou Ei-

Rey no chão eftirado hum pouco , e mal-

tratado , e o cavallo paííou por diante. Le-
vantando-feElRey , em lugar de pagará po-

bre mulher ávida que lhe deo
, (P^rque íem

dúvida o cavallo o efpedaçára , fe ella o não

íi-
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livrara,) chegando- fe a eJla , a matou, di-

zendo
5
que mulher de tamanho animo , e

determinarão lambem o poderia hum dia

matar.

Deíle bárbaro cruel fe affirmava
,
que de

moço fe começou a crear com peçonha j e

aííim como veio a fer Rey , logo começou
a ufar de efpantofas cruezas , e a temer- fe

de tudo , e de todos , não fe fiando de cou-

fa alguma
, (que efte he o mór trabalho que

todos os tyrannos tem , e a mór vingança

que fe lhes pode defejar ; como fe lê de Dio-
nvílo de Sicília, que faJIava ás partes deíi-

ma de hum eirado, e que nunca fazia a bar-

ba
,
por não entregar a garganta nas mãos

de algum barbeiro ; e affirmão os Efcrito-

res, que elle mefmo a fazia com tições de

fogo.) AíIim eíle tyranno Soltão Mahamu-
de não fe fiava de peíToa alguma , mais que

de hum pagem que lhe tinha a chave da ília

agua, que elle creou de menino fempre den-

tro na fua camará , donde Ihti nunca fahia

,

que fe chamava Borandim. Efte ou quefof-

fe induzido de alguns , ou que o demónio
lhe metteíTe em cabeça que podia fer Rey,
eílando o Mahamude dormindo huma noi-

te , o matou as punhaladas , e metteo em
fegredo no Paço alguns Capitães de fua va-

lia. Morto ElRey , mandou Borandim lo-

go recado a todos os Capitães principaes ,

que
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que na Corte havia , a chamallos da parte

de ElRey ; e aílím como chegavam , os re-

colhia pêra dentro , e lá os matava , e iílo

fez a dezefete. Só dous , chamados Mofta-

fá Carman , e Bearcan Abexim , deixou vi-

vos recolhidos em huma camará
, porque

eram grandes feus amigos , e tratou de os
grangear

,
pêra que elles confentiíTem em fua

tyrannia , e o fuílentaílèm nella.

Antre os Capitães que chamaram , foi

hum Aimiticáo , Gentio de nação
,
que fe

tinha feito Mouro. Eíle como era muito pru-

dente 5 e prevenido , dando-lhe o recado da
parte de ElRcy a deshoras , couía não coí^

tumada
,

parecendo-lhe mal aquelle nego-

cio 5 fe fahio logo fora da Cidade , e foi-

fe metter em huma Mefquita. Borandim tan-

to que amanheceo tomou as iníignias rcaes ,

e fe poz na cadeira , e mandou chamar Moí^
tafá Carman , e Bearcan , e lhes fez gran-

des promeíTas
,
pêra que lhe fizeíTem a vene-

ração como a íeu Rey , o que fez Bearcan

Abexim ; rnas Moílara Carman diífimulan-

do com o negocio , fahindo-fe perafóra, fe

poz em hum cavalio muito ligeiro , e fe par-

tio pela pofta pêra Baroche a dar rebate a
Madre Maluco

,
genro de Coge Çofar

, que
era hum dos Regedores do Reyno.

A morte de EiRey divulgou-fe logo pela

Cidade, e acudiram todos aoPajo a fabe-^

rem
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rem o que aquillo era. Antre todos eíles foi

Xavafcan , Guzarare de nação , Capitão mui-
to animofo , e de grande polTe ; e entrando na

cafa em que Borandim eílava
,

que o vio

com as iníignias deRey, ficou embaraçado.

Borandim lhe diííe , )) que lhe fizeíTe a ve-

» neração como a íeuRey, que dle lhe fa-

D) ria muitas honras , e mercês. » O Xavaf-

can
5
que era homem muito determinado

,

entendendo que o Rey era morto , embebeo
hum arco , e deo com huma fetta pelos pei-

tos a Borandim , dizendo , » que elle não

)) fazia veneração a hum efcravo deElRey »

Borandim cahio logo morto ; e indo-fe o
Xavafcan recolhendo , as mulheres de El-

Rey que eítavani nas janellas
,
que cahiam

fobre a cafa em que iilo paílou , vendo ca-

hir o Borandim, emb,^beo huma delias hum
arco 5 e atreveílbu oXavaican por huma ef-

padoa com huma fetta , dando com elle lo-

go morto no chão.

Os criados da cafa de EíRey acudiram

ao Paço , e achando-o morto, o enterraram

com pompa real em huma mefquita muito

rica 5 e formo fa
, que pêra iílb tinha feita j

e o mefmo fizeram os criados dos Capitães ,

que Borandim tinha mortos , e ao mefmo
Borandim , ficando aíTim a coufa aquelle dia ,

e o outro , fem faberem determinar o que

haviam de fazer.

Mof'
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Moílafá Carman
,
que partio pela poíla pc-

ra Baroche , deo-fe tanta preíTa
,
que che-

gou aquella noite ; e dando as novas a Ma-
dre Maluco do que paflava, logo ao outro

dia ajuntando dez , ou doze mil homens ,

partiram pela pofta pêra a Corte ; e o mef-

mo fez Itimitican
,

que fe tinha acolhido

pêra huma Villa fua pêra dalli fe pôr em
cobro. E aílim acudio outro Capitão , cha-

mado Cide Mombareque
,
que também era

de grande poíle ; e cada hum deftes linha

dez 5 ou doze mil homens de fua obriga-

Eíles todos chegaram á Corte juntamen-

te; e entrandp nos Paços, foubcram tudo a
que era paíTado ; e vendo-fe fem Rey , com-
puzeram-fe entre 11 de feição ,

que reparti-

ram todos os thefouros reaes irmãmente , fi-

cando todos três de poííe dos Paços , e o
Madre Maluco levantou hum arco com hum
coldre de frechas , fobre hum alto do thro-

no Real , e lhe fizeram todos a veneração

como a Rey , até fe mandar trazer hum mo-
ço , que Madre Maluco dizia que era filho

do Rey morto , e que fe creára em huma
aldeia com muito fegredo ; porque a mãi
tanto que fe fentio prenhe, temendo-íe que

EIRey amataífe, como fazia a todas, fou-

be-fe encubrir de maneira
,
que nunca fe íèn-

tio feu parto , nem emprenhidão j e parin-

Couto.TomJILPjL Kk do
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do o menino , teve modo com que o deo á

quem o levou efcondidamente íem fefaber,

e fó Madre Alaluco dizia que lábia delle ;

mas outros affirmavam que tal nao era , e

que o fingia o Madre Maluco filho de El-

Rey
,
pêra com aquella capa ficar tyranni-

zando o Reyno.
Em fim como quer que foíTe , elle man-

dou trazer o moco , aue fe chamava Hame-
doxá

, que feria de íete , ou oito annos
, que

foi havido por filho de EIRey ; c aíTenta-

do na fua cadeira , e alli venerado por tal

de todos os Capitães , ficando em poder de

Madre Maluco , como Regedor, e peíToa

principal pêra o crear como feu Ayo ; nâo

tendo o moço eleição de querer em nenhu-

ma coufa
,
porque tudo governava , e man-

dava o Ayo abfolutamente , fem lhe ninguém
ir á mão pela muita poíTe que tinha.

Divulgadas cilas novas por todas as Pro-

víncias do Reyno , logo os Governadores

delias lançaram mão de tudo o que tinham,

entendendo que o Aladre Maluco tratava de

tyrannizar o Reyno. Os Capitães que fe le-

vantaram , são os feguintes.

Cide Mombareque com as Cidades de

Cam.bayeie , Mamadabá , Deolcá , e outras.

Alucancom a Cidade de Damão , econi
todas as fuás Tanadarias , àeíâe Bolear até

o rio deAgaçaim, Abixcan Abexim com as
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terras de Dio , dcs da ferra de Uná até a de
Junager , e fez fua reíidencia na Villa de No-
vanager , duas léguas de Dio , de cuja Cida-

de também lançou mao , e mandou metter

nella hum Capitão Abexim , chamado Ci-

de Elal , e mandou Embaixadores a D. Dio-

go de Almeida , Capitão daquella fortale-

za 5 a lhe pedir pazes com as condições
,

que eflavam feitas ; e que ficaíFe a Alfande-

ga correndo ametadc pêra ElRey de Portu-

gal , e a outra pêra o Cide Elal , e que te-

riam ambos feus Officiaes nella , como ef-

tava aíTentado pelo contrato das pazes, que
fez D. Garcia de Noronha , e depois Dom
Eílevão da Gama.

Tartacan fe alevantou com aferra de Ju-
nager, que era coufa inexpugnaviliílima , e

com toda a fua Comarca
y

que fe eílendia

até o Pagode de Jaquete , e mais de vinte

léguas peio certao dentro. PaíTado Cide Elal

á Cidade de Dio
,
poz logo Officiaes na Al-

fandega , e renovou â fortaleza velha
,
que

eflava fobre hum rezo fora da Cidade
, que

foi a antiga de Melique As , e fe metteo

nella com trezentos homens de guarnição. E
como todos os Mouros são por natureza fo-

berbos , e entenderam no feu Capitão incli^

nação contra os noíFos , tanto que íe encon-

travam na fua Cidade, aonde os noíTos fol-

dados Portuguezes hiam comprar as coufas

Kk ii que
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que haviam iniíler , faziam-lhes aíFrontas 5

vexa^:óes , e defprezos grandes
,
que ellcs fof-

friam
,
porque lho tinha aílim encommenda-

do o Capitão. Em fim chegou a coufa a tan-

to
,
que mandou D. Diogo de Almeida re-

cado ao Cide Elal » pêra que proveíTe na-

» quiilo , e caíligaíTe os feus foldados
, por^

» que não vieííern a rompimento com os Por-

» luguezes
; porque fe lhes tinham foítrido

» muitas coufas , era por lho elle aílim ter

» mandado
,
porque defejava de coníervar

» com elle a amizade , e vizinhança ; e que

)> íenão proveíTe naquiilo
,
que o faria elle

)) com dar licença aos feus pêra fe fatisfa-

)) zercm de quem os aggravaííe. )j O Abexim
refpondeo-lhe bem , e com grandes cumpri-

mentos ; mas todavia os feus não fe emen-
daram , nem deixaram de ufar íua foberba.

Encontrando os noíTos , como os achavam
na fua Cidade , de má feição , trocendo-lhes

os bigodes , e outras roncas femelhantes,

D. Diogo de Almeida , a quem os fol-

dados fizeram queixume , vendo que todo o
mais foíFrimento ficava em defcredito , de-

terminou de cafiigar os Mouros ; e ajuntan-

do os Portuguezes que havia na fortaleza
,

que feriam perto de quinhentos , deixando

o Alcaide mór em guarda da fortaleza com
alguns 5 deo huma madrugada na Cidade,

e^ commettendo as cafas dos Mouros ,
que

eram
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eram conhecidas
,
(porque nos naturaes não

quizeram tocar
, ) e cnrrando*as , raatáram to-

dos os que acharam \em perdoarem a algum
,

aflblando-Ihes 5 e deílruindo-lhes as caías , e

roubando-lhes as fazendas , fazendo-Ihes ta-

manhas deshumanidades
,

que foi efpanto.

E como vio que eftava fatisfeito , fe recolheo

a feu falvo , fem o Capitão Abexim lhe fa-

hir, nem oufar a bullir comfigo ; antes man-
dou recado a D. Diogo de Almeida

,
pe-

dindo-Ihe perdão do paíTado , e que tornaf-

fem a correr em amizades. E deíla manei-

ra ficaram os Mouros tão domeílicos
, que

aonde viam hum Porruguez fe defviavam.

Poucos dias depois difto paífado, chegou a
Dio D.Jorge Barochc com as Provisões do
Vifo-Rey, pêra llie D. Diogo de Almeida
entregar a fortaleza , o que elle logo fez

,

e fe embarcou no mefmo navio em que Dom
Jorge foi , e com os Noroeftes rijos veio

em oito dias a Cochim , e tomou ainda o
Vifo-Rey fobre o Chembe.

CA-
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CAPITULO XVII.

Das pazes que o Vifo-Rey D. Affonfo de

Noronha jez com o Rey de Chembe : e

das nãos que -partiram pêra o Reyno : e

de como fe perdeo a não S, Bento na coj-

ta da Cafraria,

Ecolhido o Vifo-Rey em Cochim , co-

meçou a dar preffa ás náos do Reyno

;

e como não eram mais que duas , bailou pê-

ra a carga delias huma pouca de pimenta

que havia feita , e outra que veio de Cou-
lão , e com as mais drogas as acabou de

encher, e carregar. Gomes da Silva
, que

o Vifo-Rey deixou entre aquellas Ilhas , an-

dou por ellas fazendo tanta guerra , cortan-

do 5 e deftruindo feus palmares , e fazendas
,

e cativando-lhe tanta gente , que poz aquel-

]e Rey em neccíFidade de mandar pedir pa-

zes ao Vifo-Rey ; e pêra iíio lhe defpedio

feus Embaixadores , que o Vifo-Rey ouvio ,

e começaram a tratar de pazes
,
que fe af-

fentáram na forma feguinte.

» Que aquelle Rey deixaria correr por

^ feus rios pimenta pêra as náos , e rorna-

2) riam a ficar fixas as perfilhações que tinha

» feito com EIRey de Cochim. E que o Vi-

)) fo-Rey lhe largaria as Ilhas alagadas
, que

» tinha tomadas. E IhQ foltaria todos os Ca-

» pitães que na guerra foram prezos. »

^ ^ ,i At
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AíTentado ifto , mandou o Vifo-Rcy re-

colher Gomes da Silva , e largou logo a gen-

te queeRava cativa, c deixou ordem a João
da Fonfeca , Capitão daquella Cidade

,
pêra

ir metter aquelle Rey de poíTe das Ilhas que

lhe tinha tomado , o que elle depois no in-

verno niandou fazer por íeu filho António

de Siqueira. O Vifo-Rey
,
porque era já ca-

bo do veráo , fe recolheo pêra Goa, fican-

do aquelle Rey da pimenta correndo com
as pazes com as cautelas , e invenções , com
que o coílumam fazer todos aqueiles Reys
Gentios.

As náos do Reyno partiram até quinze

de Janeiro deíle anno de fmcoenta e quatro,

e na náo Capitania com Fernão de Alvares

Cabral fe embarcou D. Álvaro de Noronha,
filho do Vifo-Rey D. Garcia de Noronha

,

que tinha acabado de fervir a Capitania de

Ormuz. Efta náo fe foi perder na coíla da

Cafraria , antes da aguada de S. Braz , fal-

vando-fe a gente delia em algumas janga-

das
,
que foram ter a terra ; mas a em que

ília Fernão de Alvares Cabral , e D. Álva-

ro de Noronha fe virou , e elle com toda

a gente de fua obrigação fe aíFogáram. A
mais gente que chegou a terra fe fez cnt

hum efquadrão , e foram caminhando por

ella , e alguns chegaram depois a Moçam-
bique. Contamos efta viagem aíTim em fo'*

ma.
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ma

5
porque nao foubemos as particularida-

des delia.

CAPITULO XVIII.

Das coufas , em que o Vifo-Rey D. Ajfonfo
de Noronha proveo : e de como mandou
feufilho D, Femando de Menezes com hu-
ma Armada ao Eflreito : e da fentença
que Je^ deo contra D. Álvaro de Tatde

,

Capitão de Malaca : e dos Capitães qu&
foram entrar em fuás fortalezas : e da
que aconteceo na jornada a D, Francifco
de Menezes até chegar a Ormuz,

CHegado o Vifo-Rey D. Affonfo de No-
ronha a Goa 5 a primeira coufa em que

çntendeo
, foi em ordenar huma Armada pê-

ra feu filho D. Fernando ir ao Eílreito de
Meca

, e de lá ir invernar a Ormuz pêra ef-

perar as galés fe fahilTem deBaçorá em A-
goílo , e mandou pagar mil e duzentos ho-
mens pêra efta jornada ; e tanta preíTa \\\q

deo
, que no fim de Fevereiro a teve toda

pceftes pêra dar á véla. Bernaldim de Sou-
fa, que eílava defpachado pêra ir entrar na
Capitania de Ormuz , andava pejado de Dom
Fernando ir invernar áquella fortaleza, por-
^que por filho do Vifo-Rey havia de querer
levar poderes fobre tudo \ e como era mui-
to feu amigo , tratou de fç defviar de deA
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goftos. E vendo- fe com elle , lhe diííe » que

» íe elle hia a Ormuz com poderes fobre tu-

)) do 5
que lho difleíTe

,
que fe deixaria fi-

» car
5
pêra ir entrar naquella fortaleza em

» Outubro
5
porque era feu fervidor, e não

» queria que houvefie antre eJles algum def-

)) goílo íobre jurdição. )) D. Fernando lhe

reípondeo : )) que elle não levava poderes al-

)) guns na fortaleza , aonde elle era Capitão ,

)í mais que os que lhe elle lá déíTe. » Bernal-

dim de Soufa ficou com iílo defalivado.

Pofta a Armada na barra , foi o Vifo-

Rey fazella á vela , deitando grandes bên-

çãos a feu íilho , e a todos. Era efía Arma-
da de féis galeões , féis caravelas , e vinte

e finco , ou féis fuíia^s mui bem negociadas.

Dos galeões eram Capitães D. Fernando de

Menezes , filho do Vifo-Rej do galeão

S. Mattheus ; Gomes da Silva , Fidalgo Gal-

lego , do de Santa Cruz ; Gonçalo Falcão

do de S. Sebaflião; D. Álvaro Gonçalves de

Taíde do de Sant-Iago ; D. Álvaro da Sil-

veira do de S. Lourenço ; Balthazar Gomes ,

Feitor da Armada , do galeão S. Thomé ,

em que levava muitas muniçóes , mantimen-

tos , e outras coufas pêra a Armada. Das ca-

ravelas eram Capitães Nuno Alvares de Caf-

tro , António de Valadares , D. Manoel Maí-
carenhas

, Jorge de Moura , D. Jeronymo
de Caftello-brancQ , e D. Fernando de Mon-^

royo

,
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royo, Fidalgo Caílelhano. Os Capitães das
fuftas eram D. Duarte de Varconceilos Jor-
ge Pereira Coiitiniio , Francifco de Souía

,

Damião de Soufa , Ruy de Caílro , António
Lopes de Carvalho, João de Mello da Cu-
nha

, João Pereira , Diogo de Mendoça de
Vafconcellos

, João Mendes do Rio
, João

Teixeira Pinto, Simão daCoíla, Simão de
Soufa

, Álvaro de Caílro, António de Al-
meida

, Inofre do Soveral , Gonçalo Gue-
des

, Baílião de Macedo, António de Eípin^
doía

, Manoel de Siqueira
, João Vieira , Bel-

chior Pires , Pedralvares de Cananor, Ey-
tor Nunes , Coimo Alvares , Francifco San-
ches , Gafpar da Barca , e outros. Dada á
vela , foram feguindo fua jornada , a que lo-
go tornaremos.

Partida a Armada , entrou logo o Vifo-
Rey no defpacho das coufas que haviam de
ir pêra fora , e mandou dar preíTa aos fei-

tos que corriam contra Bernaldim de Soufa
,

pelas culpas que lhe ElRey mandou do Rey-
no ; e contra D. Álvaro de Taíde da Ga-
ma , Capitão de Malaca; e depois de cor-
rerem feus termos , foram conclufos á Rela-
ção , e os Defcmbargadores pronunciaram

,

» que Bernaldim de Soufa não tinha culpas

» nas coufas que lhe puzeram
, por quanto

»fora por mandado do Governador D. João
)íde Caftro a metrer ElRey Aeiro de pof-

)) fe
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» fe do Reyno de Maluco -, por huma fenten-

)) ça que elle diffo houvera na mefma Rela-

)) ção de Goa
, ( de que no principio defta De-*

» cada, no Cap.lV.do J-iv.I. fizemos menção^

)

» e que foíTe entrar na fua fortaleza , e que

» fe Jhe tornafle toda a fazenda que lhe eP
)) tava focreílada. » E no feito de D. Alva-?

ro de Taíde da Gama
,
por Jhe acharem cul-

pas graves
,
pronunciaram , » que fofle pre-

» zo pêra o Reyno , com os autos de fuás

)) culpas ; e que foíTe hum Defembargador
» derapoííallo ; e que D. António de Noro-
»nha, filho do Vifo-Rey D.Garcia deNo-
)) ronha , foíTe entrar na fortaleza de Mala-
» ca , de que era provido. »

Dadas eftas fentenças , ordenou logo o
Vifo-Rey que folie o Licenciado António

Rodrigues de Gamboa a Malaca dar á exe-

cução a fentença contra D. Álvaro de Taí-

de da Gama , e a metter D. António depoí-

fe daquella fortaleza ; e no mefmo tempo
defpachou Jorge de Mendoça pêra ir entrar

na Capitania deChaul, e D.Diogo deNo^
ronha na de Dio , e Henrique de Macedo
na de Cananor , e D. Duarte Deça na de

Maluco
,
por terem vindo novas da morte

de Francifco Lopes de Soufa. E porque to-

dos eíles Capitães haviam de dar as mena-

gens de fuás fortalezas , ordenou o Vifo-

Rey
,
que o íizeíTera todos juntos em hum

dia i
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dia ; e pêra aquelle auto (que quiz que foP-

fe feito com grande folemnidade ) mandou
armar a falia grande com eftrado , e docel

,

c mandou recado a todos os Officiaes da Fa-

zenda , e Juítiça , e a todos os Fidalgos , e

Capitães pêra fe acharem aquelle dia prefen-

tes 5 os mais galantes , e bem tratados que
pudeíTem , como fizeram , indo todos os que
haviam de dar as menagens , de plumas , e

medalhas , fó Bernaldim de Soufa não mu-
dou o trajo ordinário , de que fe tomou o
Vifo-Rcy muito, havendo que o fizera em
defprezo daquelle auto ; e os Fidalgos ami-

gos de Bernaldim de Soufa galantearam com
clle fobre iíTo , e hum delles lhe dilTe : » que

» havia elle de dar alguma hora íinco dapar

» dos páos ; » ao que lhe elle refpondeo : )> Ef-

)) ks Senhores Capitães
,
que vem dar a me-

)) nagem , he-lhes neceíTario virem a eíle au-

)) to com fcixinhos na boca
,
que eu já fou

)) noivo velho. )) Em fim o Vifo-Rey fez a-

quelle auto com grande ceremonia , e tomou
as menagens a todos , e os defpedio , e lo-

go fe começaram a embarcar pêra fuás for-

talezas.

E porque as coufas de Dio eílavam ar-

ruinadas pelas alterações que atrás contámos
no Cap. XVI. defte Liv. X. , ordenou o Vi-

fo-Rey trezentos homens com feus Capitães

pêra lhes irem dar mczas
,

que são os fe-

guin-
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guintcs. D. João de Almeida , filho do Con-
tador mor

; João Lopes Leitão
,
pagem da

]ança do Principe D. João ; Triílão Vaz da

Veiga; Filippe Carneiro , fobrinho de Pêro

de Alcáçova ; Fernão de Caftanhofo , a fo-

ra outros Fidalgos, que foram invernar áquel*

]a fortaleza por amor de D. Diogo de No-
ronha , e pela guerra que fe eíperava. O
Vifo-Rey encommendou a D. Diogo de No-
ronha

,
que trabalhafíe por tomar a fortale-

za aos Mouros 5 e lançallos fora da Ilha.

Pêra Ormuz pagou o Vifo-Rey quinhen-

tos homens
,
que repartio por quatro , ou

íinco navios de mercadores de aJto bordo

,

que haviam de ir em companliia de Bernai-

dim deSoufa, aquém o Vifo-Rey deo hum
formofo galeão , de que era Capitão Ruy
de Caftro , em que hiam embarcados tre-

zentos homens , e lhe deo mais deus navios

de remo , com regimento
,
que como che-

gaíTe a Ormuz , entregaíTe a gente a D. Fer-

nando de Menezes , e o galeão a D.Antão
de Noronha pêra fe vir nelle peia a índia.

Eftes Capitães partiram por todo. o mez de
Março , e logo fe cerrou o inverno de Goa
em que não ha que fazer , e por iíTo con-
tinuaremos com D. Fernando de Menezes.

Partida eíla Armada de Goa , foi feguin-

do fua derrota até monte de Félix , aonde fe

deixou andar efperando pelas náos do Achem,
e
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e Cambaya , febre que teve grandes vigias

,

e mandou algumas furtas ligeiras
, que fof-

fem ás portas do Efcreiro a tomar falia das
galés. Eíles navios tomaram algumas gelvas

de mercadores , de quem fouberam que no
porto de Meca não havia mais que as três

,

ou quatro galeotas, de que era Capitão Ca-
far

,
que foi com quem Luiz Figueira pele-

jou ; e recolhendo-íe com eíle recado , o de-

ram ao Capitão mor. Era já iíio entrada de
Abril, tempo ^ em que lhe era neceíTario re-

colherem-fe a Ormuz , o que fizeram fem
acharem coufa alguma.

Dada á vela , foram correndo a coíla de
Arábia ; e chegando á fortaleza de Dofar,
furgio com toda a Armada

,
porque levava

D. Fernando por regimento de feu pai
,
que

lançaífe delia os Fartaquins
,
que fe torna-

ram a metter dentro. Ao outro dia fe paf-

fou toda a gente da Armada aos navios de

remo , e bateis dos galeões , e caravelas , e

commettêram a terra , onde os noíTos def-

embarcáram com trabalho por caufa da que-

branta dos mares, que alli são muito fober-

bos. Os Fartaquins fahíram da fortaleza per-

to de trezentos em cavallos Arábios , e ca-

niellos
, que pêra iíTo trazem enfinados , e

fe começaram a baralhar com os prirheiros

que fahíram em terra , mettendo-fe antre el-

les como brutos , fem temor da morte , der-^

ri-
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ribando , c ferindo daquelle primeiro encon-

tro dez , ou doze dos noííbs , em que en-

traj^a João Velho , Capitão de hum navio

,

Lopo Gonçalves Maracore , e Thomé Fi-

gueira 5 Cavalleiros muito honrados. Os nof-

ibs que hiam defembarcando devagar por

caufa dos mares 5 vendo os que eílavam em
terra travados com os inimigos , com aquel-

le furor fe lançaram ao mar pêra fe acha-

rem com os companheiros naquelía envol-

ta. A noíTa eípingardaria fez grande eííra-

go nos inimigos , e dos primeiros tiros lhes

derribaram muitos , huns mortos , e outros

feridos, que logo foram recolhidos. Os Far*

taquins vendo-fe apertados da arcabuzaria

,

fe recolheram pêra a fortaleza , e trata'ram

de fe defenderem nella. D.Fernando de Me-
nezes defembaicou em terra com toda a gen-

te , e chamando a íi os Capitães , tomou com
clles confelho fobre o que faria , e aíTentá-

ram
,
que fe não commetteíTe a fortaleza

, já
que fe não podia defembarcar a artilheria

pêra fe bater. Com eíla refolucao fe foram
embarcar adiante daquelle pofto hum tiro de

efpera , onde fazia mais remanço pêra as em-
barcações chegarem.

Recolhidos nellas, deram á vela, e fo-

ram correndo a coíla de Arábia , Cúria , Mu-
ria , Matraca , Amicieira , e os Palheiros

,

até dobrarem o cabo deRofalgate. Dalli fo-

ram
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ram a Mafcate , onde a Armada groíTa en**

trou , e D. Fernando a entregou a Manoel
de Vafconcellos

, ( de que falíamos muitas

vezes no cerco de Dio , na quinta Década
no Liv. IV. Cap. I. e VI. , ) que foi fogro de

Diogo de Mefquita , e de Pantaleâo de Sá
,

que era hum Fidalgo velho de muito born

entendimento
,
que o Vifo-Rey mandou em-

barcado com feu filho pêra o aconfelhar em
tudo

; porque havia de ficar alli com ella in-

vernando , e D. Fernando era-lhe neceílario

paíFar a Ormuz. E fabendo que Bernaldim

dcSoufa não era ainda paíTado avante, dei-

pedio finco navios de remo a efperailo ao

Cabo de Rofalgate , e pêra recolherem os

navios de mercadores.

Chegados eíles navios ao Cabo , veio lo-

go ter com elles Bernaldim de Soufa j e por-

que o vento era ponteiro , mudou-fe aos na-

vios de remo , e foi ter a Mafcate , onde
achou D. Fernando

,
que o recebeo bem :

dahi a poucos dias chegaram as náos da

companhia de Bernaldim de Soufa , e com
ellas fe partio elle , e D. Fernando pêra Or-
muz , onde foram muito feftejados , eDom
Antão de Noronha entregou a Fortaleza a

Bernaldim de Soufa , e tomou poíle do feu

galeão
, que logo mandou pêra Mafcate a

invernar com os outros.

CA.
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CAPITULO XIX.

T)e como 2). Diogo de NorOJiha , Capitão de

Dio , tomou a fortaleza aos Mouros : é

da gente que Abifcan mandou de foceor^

ro\ e do recontro
,
que com ella teve Fer-

não de Cafianhofo , em que foi morto com

dezefete foldados : e de como D. Diogo

de Noronha acudio . e lançou os Mouros
fora da Ilha*

Artido D, Diogo de Noronha de Or-
muz , chegou a Dio no fim de Abril , e

D. Jorge lhe entregou a fortaleza, e fe em-
barcou logo pêra a outra Coita. Entregue

D. Diogo da fortaleza , tomou informação

das coufas da Ilha , e foube como o Cide

Elal , Abexim , nao deixava de ufar de fua

natureza , nem nunca feria bom vizinho na-

quella Ilha por fua foberba
;
porque os feus

efquecidos do caftigo ,
que lhe deo Dom

Diogo de Almeida , como diíTemos no Cap,

XVI. deíle Liv. X. , nao deixavam de aíTo-

berbar os officiaes Portuguezes ,
que eftavam

na Alfandega , e de fe encontrarem com os

que hiam á Cidade , fazendo-Ihes defpre-

zos 5 e aífrontas, que elles foíFriam por lho

ter aílim mandado o Capitão. E querendo

ufar do Regimento
,

que lhe o Vifo-Rey
deo fobre aquelle negocio , determinou de

Coutõ.TomJILP.iI. LI ti-
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tirar dalli aquelle vizinho ^ e desfazer aquel-

Ia fortaleza ;
pêra o que fe fez preíles , e

deo recado aos Capitães
,
que repartiram mu-

nições pelos foldados ^ e mandaram fazer ef-

cadas pêra commetterem a fortaleza á efca-

la viíla. Preílestudo, fahio o Capitão huma
tarde a horas de vefperas da fortaleza ^ aonde
deixou fó velhos , e mancos ; e mandou que
fe fechaíTem as portas , e com íeiscentos ho-
mens repartidos por fuás bandeiras , ao fom
de muitos tambores , e pifaros atraveíTou a

Cidade
, que fe lhes defpejou toda de medo.

O Cide Elal , tanto que teve rebate de
como o Capitão hia , recolheo-fe na forta-

leza com toda a gente que pode , com de-

terminação de fe defender. Os noíTos che-

garam ?. fortaleza , e com grandes eílron-

dos
,
gritas , e determinação accommettêram

,

arvorando-lhe logo muitas efcadas, por on-

de começaram a fubir , e dos primeiros foi

Fiiippe Carneiro, a que deram huma efpin-

gardada por huma perna, de que ficou lèm-
pre manquejando , e a Alexandre de Soufa
huma frechada na mão , e outros muitos.'

Vendo D. Diogo de Noronha que pelas el-

cadas fe não podia entrar a fortaleza , man-
dou trazer muita lenha , e palha

,
para quei-

mar as portas , e em lhes pondo o fogo , man-
dou gritar aos de íima por Coge Abrahão
Judeo, » que íe entrcgaíFem, e lhes daria as

» vi-
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» vidas, e que queria mandar falíar com Abif-^

» can ; » de íima lhe refpondéram
^
que man-

daíTe embora ; e lançaram-lhe huma eícada

de cordas pêra ÍíTo. D. Diogo de Noronha
mandou fubir allima Coge Abrahao

,
que

ainda hoje vive , e lhe deo o leu annel de

linete pêra credito do que difleíTe.

PoRo Coge Abraham em íima , difle ao

Capitão )) que D. Diogo de Noronha lhe

» mandava dizer
,
que lhe entregalíe a for-

» taleza , e que deixaria fahir delia todos os

» que lá eílavam , falvas fuás peííoas ; e que

)) pêra penhor de fua palavra , mandava a-

» quelie annel de fuás armas. » O Abexim
tomou parecer com os feus fobre o que fa-

ria , e aíTentáram
,
que acceitaílbm os parti-

dos ; e em recados
,
que foram , e vieram

fobre lílo , fe gaftou a noite toda , e em
amanhecendo abriram as portas , e fe fahíram

todos da fortaleza fem levarem mais
,
que

fuás peííoas , deixando dentro até as armas ,

e Í£ foram recolhendo livremente pêra fe

paliarem á outra banda.

D. Diogo de Noronha , depois dos folda-

dos efcalarem a fortaleza , a mandou derribar

por muitos trabalhadores, eefcravos, que pêra

iílb levava 5 com muitos picões 5 e alviões.

E eílando neíla obra , lhe deram rebate,

que pelo paíTo do Callado paíFavam da ou-

tra banda muitos Mouros , e que era alli

LI ii che-
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chegado Abifcan com quatro mil homens
pêra foccorrer a fortaleza

,
porque logo foi

avifado pela poíla. D. Diogo de Noronha
defpedio logo Fernão de Caílanhofo , com
cento e vinte homens

,
que partio táo apref-

fadamente
,

que nao efpcrou por todos os

que haviam de ir com elle; e chegando ao

campo 5 deo com mais de trezentos de ca-

vallo
,
pelo que lhe foi forçado recolher-fe.

Nefta retirada íè lhe defmandáram os feus,

e elle fe achou com fó dezefete ,
que fem-

pre o feguíram. E vendo que os inimigos

o hiam entrando , fe recolheo a hum tezo

todo de huma lagea , onde os cavallos não

podiam chegar : alli fe fizeram os noíTos for-

tes , e com fuás efpingardas fe defenderam

valorofamente. Os Mouros vendo-os naquel-

le poílo 5 defcendo-fe dos cavallos , os rodea-

ram , e commettêram mui determinadamen-

te. Fernão de Caílanhofo com os compa-
nheiros pondo as coftas huns nos outros

,
pe-

lejaram mui animofamente , derribando mui-

tos dos inimigos ; mas como o número era

tão deíigual , foram todos mortos ás frecha-

das
,

porque fe nao atreveram os Mouros
commcttellos á efpada

,
pelas façanhas , e

coufas que com ella lhes viam fazer.

Mortos efles esforçados Cavalleiros , os

inimigos lhes abriram os peitos , e lhes ti-

raram aquelles grandes, emuianimofos co-

ra-
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rações, que ainda eílavam palpitando
, pê-

ra os levarem de prefente a Abifcan ; e de

todos os que fe aqui acolheram fó dous ef-

capáram
,
que fe recolheram , e efcondêraiii

em huma vafa. D. Diogo de Noronha te-

ve rebate de como os da companhia de Fer-

não de Caftanhofo vinham fugindo ; e dan-

do-lhe a paixão , tomou o guião de Chrifto

apar de íi , e abalou pêra o campo com to-

do o corpo da gente. Luiz Cabral
,
que era

Feitor de Dio , Cavalleiro mui honrado , e

esforçado , vendo ir aííim D. Diogo cheio

de colora, e tendo informação como ocam.-

po eílava já cheio de inimigos , chegou-fe a

clle , e o liou , dizendo , » que lhe reque-

5) ria da parte d'EIRey
,
que não paíTaíTe dal-

» li
,
porque a fortaleza d'ElRey ficava fó

,

» e que poderiam os inimigos ir por outra

)> parte , e tomarem-na ; e ainda que não
)j tentaíTem ifto, fe lhe aconteceííe hum def-

» aílre , tudo fe perderia. » D. Diogo como
a paixão o tinha cego, defaíindo»fe delle,

IhQ difle : » Como eu morrer , acabe-fe tudo,»

Efta palavra foou mal a muitos , e pezou-

Jhes de lha ouvirem ; e a nós nos aíiirmá-

ram algumas peílbas muito graves
,
que fe

efcreveo a ElRey , e que iflo fora caufa de

3ião fucceder nas vias
,
por não querer El-

Rey entregar a índia nas mãos de hum ho-

mem tão arrifcado.

D,
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D. Diogo de Noronha foi caminhando

pêra o campo , e defpedio Coge Abrahao
em hum cavallo muito formofo

,
pêra que

foíTe ver onde os inimigos eílavam , e o que

faziam : o Judeo paííou adiante , e chegou

ao lugar onde Fernão de Caílanhofo eftava

morto com os companheiros ; e paíTando

avante 5 defcubrio os inimigos, que não fe-

riam mais que aquelles
,
que pelejaram com.

Fernão de Caíianhoío
,
que eílavam parados ,

efperando por mais gente
,
que vinha paf-

fando. E voltando , chegou a D. Diogo do

Noronha , e lhe diíTe
,
que adiante tinha os

inimigos. E mandando-lhe que o guiaíTe, o
fez ; e como era Judeo , e prudente , o foi

defviando do lugar em que Fernão de Caí^

tanhofo efíava , de quem o Capitão não fa--

bia novas ; e diffimulando Coge Abrahão,

fe cJiegou a elle á orelha , e lhe diíTe era

fegredo o que vira ; e D» Diogo lhe diííe

,

» que fe calalTe, porque os feus fe não def-

)) barataíTem por íi. » E chegando á viíla dos

inimigos , mandou alguns Capitães que os

foííem commetter, o que elles fizeram mui

determinadamente; os inimigos não oufan^

do aosefperar, fe foram recolhendo pêra o
paiTo , até onde os noíTos os feguíram , e os

apertaram de maneira , que os fizeram lan-»

jar á agoa , e fe paíTáram da outra banda*

Abiícan vendo os feus desbaratados, man-
dou
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dou atirar aos noíTos com algumas bombar-
das

5
que trazia acarretadas. Como o cam-

po era todo defcuberto , receando D. Dio-

go que ihe matadem alguns , ie foi reco-

lhendo pêra a Cidade ; e paíTando por on-

de os mortos eílavam^ os mandou recolher

á fortaleza , e dar-lhes lionrofas fepulturas

;

e náo fe quiz apartar da fortaleza
,
que fe

cftava derribando , até fer toda poíla por ter-

ra. E como teve aquella obra acabada , fe

rccolheo á Cidade , e mandou fechar as por-

tas , e repartio pelo muro ( que a cerca de

mar a mar) trezentos homens , e poz pelas

guaritas algumas peças pequenas de artilhe-

ria pêra fua defensão
,

porque bem enten-

deo que Abifcan havia de commetter a Ci-

dade 5 como fez ao outro dia ; mas foi-lhe

tão bem defendida dos noílos
,
que o fize-

ram recolher com muita gente morta,

Paílado iílo , defpcdio logo D. Diogo de

Noronha Coge Abralião em. hum catur li-

geiro , e com elle hum Diogo Fernandes,

Caílelhano , e por elle mandou dizer a Ma-
dre Maluco, Regedor doReyno, » que A-
)) bifcan fe alevantára com aquelias terras

j

)) e que por lhe parecer que fervia niíTo a

)) EIRey de Cambaya , o caíligára como trai-

» dor , e lhe tomara a fortaleza , e Cidade

)) de Dio , com toda a Alfandega , mas que

))tudo era d'EiRey de Cambaya j e que o
» en-
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5í entregaria a quem clle mandafle. » Eíle
recado eftimou muito Madre Maluco , e
mandou os agradecimentos a D. Diogo de
Noronha , e lhe efcreveo m que Abifcan fí-

» caria na Cidade de Novanager , aonde Ei-
3) Rey mandava que reíidiíTe , e que nao en-
» tendeíTe mais com os Portuguezes ; e que
» lhe deixaíTe arrecadar a metade da Alfan-
» dega

5 que lhe ElRey dava , conforme aos
» contratos das pazes ; » e fobre ifto mandou
Lum largo formão a Abifcan. D. Diogo de
Noronha folgou muito com a refpofta de
Madre Maluco ; e o Abifcan mandou lo-

go viíitar, e a tratar de pazes por lho man-
dar aííim Madre Maluco : e concertaram-
fe, quecorreífe a Alfandega como d'antes,

c que não foíTe mais o recebedor delia Ci-
de Elal

, porque fora o alvoroçador de to-

das as coufas paíTadas. Abifcan o mandou
tirar, e proveo em feu lugar de outro Abe-
xim , chamado Cide Merjão. Nefte eílado

deixamos eftas coufas até tornar a ellas.

CA^
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CAPITULO XX.

De como o Turco mandou outro Capitão
,

chamado Alecheluby ,
por lhe levar as ga^

lés de Bafora a Suez : e de como Jahio

de Ba cord , e fe encontrou com a Arma^
da de D, Fernando de Menezes ^ e lhe

tomou féis galés.

REcoIhldo Moradobec peraBaçorá com
as galés , fugindo a D. Diogo de No-

ronha , daquella grande batalha que teve com
Gonçalo Pereira Marramaque , logo o Tur-
co teve recado por terra do fucceflb , do
que ficou mui enfadado. Andava na Corte

hum coífairo
,
que fe chamava Alecheluby

,

que fora thefoureiro do Cairo, homem mui-

to rico , e valido antre os Baxás. Efte em
chegando as novas do que fuccedeo a Mo-
radobec, o começou a vituperar diante dos

Baxás , dizendo » que homem ,
que entre-

» gára a fortaleza de Catifa aos Portugue-

» zes fem efperar golpe de efpada , não fe

)) lhe houvera de entregar aquelle negocio

)) nas mãos;» ofFerecendo-fe aos Baxás pêra

elle paíTar aquellas quinze galés a Suez , co-

mo o Turco mandava. Os Baxás porque

eram feus amigos lhe houveram a jornada ,

e elle partio pela pofta pêra Baçorá ; e to-

mando poffe da Armada , começou a nego-

ciar
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ciar as quinze galés muito bem

,
pêra par-

tir na entrada de Agoíío.

D. Fernando de Menezes como entrou

o mez de Julho, defpedio três navios, de
que eram Capitães Gomes de Siqueira , Luiz
de Aguiar , e Bailião de Macedo , da obri-

gação do Conde da Vidigueira, e deo-lJie

por regimento
,
que fe foíTem pôr na boca

do eftreito de Baçorá , e vigiaíTem as ga-

lés ; e que das novas que achaíTem o avi-

faíTem por hum delies ; e que fempre os

dous ficariam em vigia até as galés fahirem.

Eftes Capitães fe foram pôr na paragem ,

que lhes mandavam, onde fe deixaram ef-

tar ; e de algumas tcrradas que tomaram
,

fouberam como era chegado Alecheluby , e

que ficava já com as galés no mar , nego*

ciando-as pêra fahir pêra fora. Com eíle avi-

fo partio o Gomes de Siqueira.

Bernaldim de Soufa teve tal maneira
,

que mandou algumas efpias a f^ber das ga-

lés , que fe Foram em terranquis feitos pef-

cadores
,
pefcando dentro no eílreito , e le-

vavam o peixe a vender ás galés , e viam
,

e notavam tudo fem ninguém fe recear del-

ies , e cada deus dias era Bernaldim de Sou-
fa avifado do que fe paííava.

Alecheluby tendo as galés preftes , fen-

do já alguns dias deAgoílo, fahio comei-
las fora do eílreito. Os noíTos navios, qu

lá

(

e
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lá andavam , tanto que houveram vida delias
,

voltaram pêra Ormuz , e deram as novas a

D. Fernando de Menezes
,
que no mefmo

dia fe embarcou nos navios ligeiros , que

tinha preíles , e partio pêra Mafcate a fe

inetter na fua Armada , e fahir em bufca

das gales , e em fua companhia foi Dom
Antão de Noronha em huma galeota com
quarenta íbldados , e Fidalgos. Chegando
áquelle porto , tomando depreíTa algumas

coufas neceíTarias , fe embarcou nos galeões ,

e com toda a Armada tornou a voltar em
bufca das galés.

Bernaldim de Souíli , tanto que fe par-

tio D. Fernando de Menezes , armou hum
galeão

5
que alli eftava de hum Gomes Fa-

rinha , e três , ou quatro náos de mercado-

res , e lhes mettco artilheria , e muitas mu-
nições 5 e foldados , e fe embarcou no ga-

leão , com tenção de tanto que as galés

paflaíTem , ir-fe pôr na boca do eílreito de

Baçorá
;

porque fe as galés vieíTem fugin-

do da Armada de D. Fernando de Mene-
zes , lhes tiveíTe as portas fechadas

,
pêra

fenão poderem recolher , e aíTim não efcar

paria nenhuma ; e difto avifou a D. Fer-

nando por terranquins muito ligeiros , avi*

fando-o » que fe as galés lhe fugiíTem pe-

» ra dentro , as feguiíTe até Baçorá , onde

» elíç eftaria , e que aíTim lhe ficariam as ga-

» lés
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2) lés no meio , e fe perderiam todas : » dif-

curlb , e ardil de muito grande Capitão.

D.Fernando de Menezes, tanto que fa-

hio de Mafcate , foi correndo a cofta de A-
rabia pêra dentro em bufca das galés , e

mandou diante alguns catures ligeiros pêra

as efpiarem : eíles chegando ao cabo de Mo-
çandão houveram vifta das galés

,
que eram

quinze , e todas vinham em huma ala j e

voltando ao Capitão mor , lhe deram reca-

do de como vinham atrás. D.Fernando ne-

gociou os feus galeões , e deo ordem no
modo de como haviam de commetter as

galés; eindo adiante, encontrou-fe com el-

las , e mandou as fuílas , e caravelas por
mais ligeiras pêra pegarem com ellas , co-

mo fizeram , ateando-fe antre todos huma
formofa batalha de bombardadas.

Alecheluby tanto que vio a noíTa Ar-
mada , deixou-fe ir á vela , e foi arribando

pêra terra , e defpedindo fua artilheria. Dom
Antáo de Noronha

,
que hia no feu galeão ,

metteo-fe em huma galeota com muitos Fi-

dalgos 5 e foldados , e foi demandar o Ca-
pitão mor pêra fe metter com elle , por lhe

ter aflím efcrito o Vifo-Rey ; e que feu fi-

lho não fizeíTe coufa alguma fera elle. O
vento hia refrefcando , e as galés arriban-

do pêra terra , ficando-lhe o galeão de Go-
mes da Silva muito perto ás bombardadas

com
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com ellas , e fabia D. Antão que levava

pouca gente
,

porque com a preíTa lhe fi-

caram todos em Ormuz. E receando que

lhe aconteceíTe algum defaftre
3

por eftar

hum pouco defviado da Armada
,
pedio aos

Fidalgos
5
que com elle hiam

,
que fe fof-

fem meíter naquelle galeão
,
que era aílím

neceUario ao ferviço d'ElRey ; e tomando
o remo, chegou a elle arrifcado as galés o
commetterem , e deitando-ihe dentro vin-

te e tantos homens , voltou pêra o galeão

do Capitão mor , onde fe miCtteo. As ga-

lés foram arribando pêra terra , e fe reco-

lheram na enceada de Lima , aonde os ga-

leões não podiam chegar. D. Fernando de

Menezes vendo-fe atalhado , tomou confe-

Iho fobre o que faria
,
porque as galés hiam

fazendo fua derrota cozidas com a terra ; e

huns diziam huma coufa , outros outra :

mas hum Piloto velho , e antigo , que hia

na Armada , de quem parece que fallou o
Efpirito Santo , diíTe , » que os ventos eram
)) Oeftes , Oes-Sudueíles pela proa , e que os

» galeões naquelle bordo per nenhum cafo

» poderiam furdir avante, nem tomar Maf-
» cate : que era de parecer

,
que fe fizeíTcm

)) na volta da cofía da Perfia , e que delia

» na outra volta poderiam tomar Mafcate

,

)) (porque elle o anno paflado indo em hu-

)) aia náo do Capitão de Ormuz pêra Ben-

»ga-
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» gala naquella mefina monção , tomara a^

)) quella derrota , e que pela outra cofta acha*

)) ra os ventos galernos , e fora correndo á

)) vontade ; e que do cabo de Jafques atra-

» veíTára-, e fora tomar Mafcate muito fol-

)) gadamente. ) » Parecendo aquillo bem a to-

dos , voltaram no outro bordo , e foram fer*

rar Mafcate , deixando o Capitão mór os

navios mais ligeiros pêra vigiarem as galés*

Chegada a Armada áquelle porto , fur-

gio na bahia , e mandou o Capitão mór fa-

zer agua 5 e lenha , e defpedio mais navios

ligeiros a efpiar as galés. Neíles dias que
aqui eíleve fe notaram dous cafos notáveis.

Hum delles foi : eftando a Armada furta na
bahia, entrou hum dia porella dentro hum
monítro marinho , muito maior que huma
baléa , e da mais eílranha feição

,
que nun-

ca fe vio ; e chegando ao galeão de Dom
Fernando de Menezes , o rodeou muito de-

vagar. Os Moui-os da terra tendo rebate, fe

embarcaram alguns pefcadores em hum gran-

de , e formoíb terranquim. , e tomando be-

tas groíías amarradas humas nas outras , fi-

zeram hum grande laço , e pondo-lhe fuás

ifcas 5 foi-as o monftro demandar, e àãnáo
no laço 5 ficou prezo. Os Mouros tanto que

ofentíram, foram-lhe largando as betas to-

das , dando-lhe fugalaça
,
porque os não mct-

teíFe no fundo, levando-os omonftro á toa

pe-
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pela barra fóra ;
porque com a força

,
que

era mui grande, foi dando pancadas, e ti-

rando pela terrada , no que íegaftáram mui-

tas horas. Cançada aquella alimária
,
puze-

ram-fe os Arábios aos remos , e foram re-

mando pêra dentro , levando-a apôs íi até

á enceada de Mocalachina , e lançando os

cabos em terra , foram amarrados em parte

fegura ; ajuntando-fe niuita gente , alaraiiu

por elles , e puzeram o monftro á borda da

agua , onde o desfizeram peio não poderem
trazer a terra.

A outra coufa que fe notou , foi: huma
noite antes de pelejarem com as galés , vi-

ram correr pelo Ceo hum Cometa deíTes er-

rantes , muito grande , e fogofo , e fe foi

desfazer naquella parte , em que depois os

noíTos tomaram as galés
,
que durou muito

grande efpaço. Eftando a Armada aííim fur-

ta , chegaram as fuílas que as foram efpiar,

e diíTeram ao Capitão mór
,
que as galés fi-

cavam aos Ilheos de Soar , doze léguas de

Mafcate. Com eílas novas fe levou, e man-
dou embandeirar a Armada , e deo á véla

em bufca das galés ; e aos vinte e finco dias

do mez de Agoílo , dia de S. Luiz , Con-
fcíTor , ás nove horas do dia houveram yiC-

ta delias.

O Alecheluby vendo os galeSes , cuidou

que eram náos de mercadores
,

porque ti-

nha
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nha deixado atrás a Armada com tempos
tão ruins

,
que depois que a perdeo de vif-*

ta até alli , poz quinze dias , e pareceo-lhe

que fe tinha tornado pêra Ormuz. As galés

vinham todas a remo de longo da terra a

fio com o vento pela proa ; e aos ílheos ,

que eftam duas Jeguas de Mafcate , fe encon-

traram na mais formofa, e limpa praia, que

ha em toda a coíla da Arábia. O Capitão

mòr foi cingindo o mar com toda a fua Ar-
mada

,
porque as galés lhe náo pudeflem ef-

capar , e as foi demandando com os navios

de remo diante , e as caravelas logo apôs

elles j e os galeões eftendidos pelo mar, to-

dos embandeirados
,
que era huma formofa

coufa de ver. O Alecheluby vendo-fe encur-

ralado á terra , e que pêra voltar pêra trás

já o não podia fazer , determinou de paíTar

a remo , cozido com a terra pelas proas dos

iioíTos navios , e foram forçando o remo pê-

ra vingarem huma ponta ,
que alli lançava

ao mar. D. Fernando de Menezes chegou

com o feu galeão até dar em oito braças ,

que mandou lançar ferro, e as caravelas fo-

ram arribando a terra fobre as galés. O Ale-

cheluby com nove galés as mais ligeiras ,

que hia diante , vingou a ponta primeiro

,

que as noíTas caravelas chegaíTem , e as féis ,

que ficaram mais atrás, não a puderam paf-

far. As caravelas, que eram navios mais pe-

que-
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cjuenos ^ e ligeiros , foram-fe mettendo bem
a terra; a de D. Jeronymo de CaíleHo-bran-

co
,
que hia diante de todos , foi prepaíTan-

do pelo galeão do Capitão mór, D. António
de Caftello-branco , irmão de D. Jeronymo ,

que hia com D. Fernando de Menezes, ven-

do ir o irmão diante de todos , fe poz em
íima do capiteo , e bradou pelo irmão, di*

zendo : » Ah rapaz , vara-me eíía caravela : »

o D. Jeronymo o fez aííim
,
porque metten-

do de ló tudo o que pode , chegou a terra

pela proa das galés : e quiz Deos que nef-

te tempo déíTe do galeão do Capitão mór
huma bombardada em humja galé

, que hia

diante , com que a atravcflbu , e as outras

foram encalhar nella. Ao mefmo tempo che-

gou D. Jeronymo de Caílello-branco , e atra-

veííou-fe antre as galés , pondo a caravela

em fecco no meio de duas delias , fobre

quem lançou tanto fogo
,
que as abrazou*

Di Manoel Maícarenhas
, que hia logo pe-

gado a D. Jeronymo de Caílello-branco
,

chegou ás galés , em que elle ellava aíFerra-

do , e lançou tanto fogo fobre huma
, que

a abrazou , e paíTou adiante , e ferrou em
outra. D. Jeronymo lançou-fe com quinze,

ou vinte foldados em huma das galés em
que eílava encalhado , e á efpada a axorou
matando todos os Turcos.

As outras caravelas foram chegando , e

Couto. Tom. IIL PjL Mm fer-
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ferraram cada huma da fua ; António de Va-
ladares , c D. Fernando de Monroy , tanto

que puzeram as proas em as galés , logo fe

baldearam dentro , e á efpada , e rodela ti-

veram huma afpera batalha com os Turcos ;

e por fim delia mataram muitos , e os mais

fe lançaram ao mar.

D. Manoel Mafcarenhas , depois que axo-

rou huma das galés , das em que D.Jerony-
mo eílava encalhado, foi pôr a proa n'ou-

tra
y
que também rendeo.

D.Jeronymo de Caítello-branco , depois

que rendeo as fuás duas galés, mandou lan-

çar hum virador ao mar , e alando-fe por

qWq ^ fe tirou do íecco , e levou as galés com-
figo ; confeííando publicamente

,
que Dom

Manoel Mafcarenhas rendera , e abrazára

huma delias, do que a D.Manoel lhe não
deo coufa alguma»

Rendidas as féis galés , a gente delias

que fe lançou ao mar, foi toda morta pela

das noíTas fulbs
,
(que íè mettêram antre as

galés ,, e a terra
, ) fem darem vida a peíToa

alguma. Alecheluby, que tinha pafTado a pon-

ta com nove galés , foi-fe pór ao mar da

noífa Armada , e eíleve olhando a briga ; e

vendo as galés rendidas , deo á vela , e fe

fez na volta da outra coíía , com tenção de

fe paíTar a Cambaya
,
porque a Conftantino»

pia não havia de ir, porque o Turco eílava

cer-
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certo cortwir-lhe a cabeça. As noíTas carave-

las vendo ir as galés , largaram as veias , e

as foram feguindo até a coíla da índia.

D. Fernando de Menezes com aquella

vitoria le rccolheo a Mafcate pêra fe cura-

rem alguns feridos que havia . que os Ca-
pitães das caravelas paííáram ás fuftas ; e as

íeis galés mandou reformar, e concertar, e

refgcitou a cliufma das mãos dos foldados

,

e as mandou benzer pelos Sacerdotes , e lhes

poz a todas nomes pêra ferem conhecidas
,

e as repartio por Fidalgos Capitães das fuf-

tas.

A galé Santa Elena , a Baftião de Ma-
cedo ; Santa Luzia , a Manoel de Siqueira

;

a Conceição , a Balthazar Monteiro ; a Vi-

toria , a Gomes de Siqueira ; Sant-Iago , a

Jorge Pereira ; e S. Miguel , a Gonçalo Gue-
des. Tomaram- fe neftas galés quarenta efe-

te peças deartilheria de bronze , emqueea-
travam bafilifcos, efperas , e canhões força-

dos de até quarenta arráteis de pelouro , e

outros camelos , e águias.

D. Fernando de Menezes em quanto pro-

via a Armada , defpedio hum navio ligeiro

com as novas da vitoria a feu pai ', e elle

ficou refazendo a Armada. As noílas cara-

velas, que hiam feguindo as galés, deram-
Ihe caíTa até á cofla da índia ; as fete fe re-

colheram a Surrate , aonde as caravelas de
D.
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D. Jeronymo de Cafte!lo-branco , de Nuno
de Caftro , e de D. Manoel Mafcarenhas
as enfacáram , e fe deixaram ficar fobre a

barra. As outras duas galés foram feguindo

D. Fernando de Monroy , e António de Va*
jadares

,
que as acoílaram de maneira

, que
as fizeram varar , huma em Damão , e outra

em Danú , aonde fe defpedacaram , e eiles fe

paíTáram aBaçaim. Francifco de Sá de Me-
nezes 5 Capitão daquella fortaleza j fabendo

o que paífava , e de como as outras galés

cftavam recolhidas em Surrate , negociou dez,

ou doze navios em que fe embarcou , e fe

foi pôr fobre aquella barra em companhia
das caravelas.

Chegando eílas novas a Jorge de Men-
doca , Capitão de Chaul , armou com mui-

ta preiTa outros dez , ou doze navios , em que

fe embarcou , e fe foi ajuntar com Fran-

cifco de Sá. Era já iílo perto de vinte de Se-

tembro , e aos vinte e três furgio na barra

de Coa D. Pedro Mafcarenhas
,
que vinha

por Vifo-Rey da índia. E porque as coufas

que mais fuccedêram entram em feu tempo

,

as guardaremos pêra a íètima Década feguin-

te , em que com o favor Divino entraremos

,

dando primeiro fim a eíla fexta á gloria , e

honra de Deos noíTo Senhor, que vive, e

reina pêra íempre. Amen.

F I M.
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